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ZAPISNIK
19. SJEDNICE VMO LUKA

19. sjednica VMO Luka održana je 09.11.2011. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Željko Selci, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 17.10.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prioriteti za 2012. Godinu - očitovanje VMO
Akcija ureñenja lukobrana
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Prisutni su se upoznali sa tablicom prijedloga prioriteta MO Luka za 2012. godinu, obrañenih od
strane OGU za komunalni sustav. Prikazani su svi prijedlozi MO Luka sa procijenjenim iznosima
potrebnim za realizaciju ili razlogom zbog kojeg prijedlog ne može biti uvršten u Plan. Tablica je
rañena u suradnji sa Rijeka prometom d.d. i Energom d.o.o. Od predloženih šest malih komunalnih
zahvata, dva prijedloga ne mogu biti uvrštena u plan za 2012. godinu uz pripadajuće obrazloženje
nadležnih službi. Nakon kraće diskusije zaključeno je kako slijedi:
Zaključak:
Vijeće MO Luka je prihvatilo listu obrañenih prioriteta za 2012. godinu od strane OGU za
komunalni sustav koja se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
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AD 2
a) Predsjednik VMO Luka je podsjetio nazočne na sastanak "odbora" za ureñenje lukobrana
koji se održao u prostorijama MO Luka 24.10.2011. Na sastanku je dogovoreno da se
pripremi dopis koji bi se nakon konzultacije sa g. Šantićem uputio Lučkoj upravi s ciljem
ishoñenja njihovog pismenog očitovanja za ovu inicijativu. Pročitan je nacrt dopisa i
prihvaćeno nekoliko sugestija i dopuna vijećnika.
b) Vijeće MO Vijeće MO Luka je takoñer odlučilo da se Pododbor za sport i kulturu razdvoji
u dva pododbora: sport i kulturu. Članovi Pododbora za kulturu će biti gña. Mirjana
Karabaić, g. Zlatko Leporić i g. Žarko Mataja Mafrici.
Zaključak:
a) Dopis će se prije slanja Lučkoj upravi uputiti na usuglašavanje g. Šantiću koji će
zajedno sa suradnicima priložiti i skicu idejnog rješenja "muzeja na otvorenom" na
Riječkom lukobranu.
b) Sastanak Pododbora za kulturu će se održati za 10-tak dana i izabrati će se
predsjednik pododbora.
AD 3
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim/upućenim dopisima nadležnim službama:
• OGU za komunalni sustav – očitovanje odjela vezano za čišćenje Verdieve ulice.
Zaključak:
Prihvaćen prijedlog OGU za komunalni sustav vezan za način čišćenja površine
Verdieve ulice.
OGU za komunalni sustav – upućen dopis vezan za neprimjereno provedenu deratizaciju
na području MO Luka..
Zaključak:
Čeka se očitovanje OGU za komunalni sustav.
•

OGU za komunalni sustav – upućen dopis vezan za problem čišćenja kanalizacijskog
sustava na području MO Luka.
Zaključak:
Čeka se očitovanje OGU za komunalni sustav.
•

Grad Rijeka, Gradonačelnik – upućen dopis vezan za neispravno (nepropisno) parkiranje u
zapadnom dijelu Verdieve i Zagrebačke ulice.
Zaključak:
Ceka se odgovor Gradonačelnika.
•

Vijećnici su još jednom razmotrili pitanje načina čišćenja područja tržnice na što je na
prošloj sjednici ukazao g. Žarko Mataja Mafrici. Radi čišćenja mlazom vode pod pritiskom
ostaci poljoprivrednih proizvoda završavaju u šahtama čime doprinose začepljenju
kanalizacijskog sustava. Nakon kraće diskusije vijećnici su odlučili kako slijedi:
Zaključak:
Za sada se odustaje od sastanka s Tržnicama Rijeka, ViK-om i gradskim nadležnim
službama.
•

Gña. Mirjana Karabaić je podsjetila Vijeće da je problem kolnika ulice Ivana Zajca uz
tračnice još uvijek prisutan. Razmišlja da se možda potakne i KD Autotrolej d.o.o., koji radi
takvog stanja kolnika sigurno ima oštećenja na autobusima i vjeruje da je sanacija i njihov
interes. Nakon kraće diskusije odlučeno je:
Zaključak:
Vijeće se neće obratiti KD Autotrolej d.o.o. vezano za problem sanacije kolnika uice
Ivana Zajca.
•
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AD 3
Rasvjetljavanje igrališta na Delti - predsjednik VMO g. Saša Pavlović upoznao je vijećnike
sa očitovanjem OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na upit
OGU za komunalni sustav o mogućnosti pribavljanja potrebne dozvole za taj zahvat. Stav
OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je da nema osnove za
ishoñenje odobrenja za rasvjetljavanje igrališta na Delti.
Zaključak:
Vijećnici su informaciju o rasvjetljavanju igrališta primili na znanje.
•

Predsjednik VMO je informirao prisutne da je krajem listopada objavljen poziv Udruge za
razvoj civilnog društva SMART za izbor „Volonteri godine“ za 2011. godinu. Smatra da
tijekom 2011. godine volonteri koji su bili uključeni u rad Vijeća nisu dovoljno dugo radili da
bi zadovoljili kriterije za nominaciju.
Zaključak:
VMO Luka neće 2011. godine sudjelovati u izboru „Volontera godine“ za 2011.
•

•

Vijećnik Žarko Marata Mafrici informirao je prisutne da na žalost još uvijek ne može
precizirati datum dolaske gradske vijećnice Ane Komparić Devčić u MO Luka, kako je
najavio na prethodnim sjednicama. Urgirati će i dalje i obavijestiti vijećnike o postignutom.

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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