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ZAPISNIK
S 19. SJEDNICE VMO VOJAK

19. sjednica VMO Vojak održana je 16. lipnja 2016. (četvrtak) s početkom u 11 sati u
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1B.
Sjednici su bili nazočni:
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO
- Jadranka Dumić, članica VMO
- Nikola Dujić, član VMO
- Ružica Ažman, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nije bila nazočna:
Zapisnik s 18. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
2. Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu – prijedlog i usvajanje
3. Saniranje Mihanovićeve ulice – prijedlog
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako je u akciji Biramo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor sudjelovalo osamnaest (18) sudionika.
Članovi VMO izabrali ocijenili su izgled okućnica, balkona i prozora i dogovorili vrijednost
poklon-bonova: 1. – 200,00 kn, 2. – 140,00 kn, 3. – 110,00 kn i ostali po 90,00 kn, što
ukupno iznosi 1.800,00 kn.
Podjela nagrada održat će se u četvrtak, 23. lipnja 2016. godine u 11 sati u prostorijama
MO.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
Ad 2
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na usvojene izmjene u financijskom
planu za programsku aktivnost Dan žena.
Izmjene su izvršene na ovim pozicijama:
• PRO0955 – Ostale usluge – uvećana za 800,00 kn.
• PRO0956 – Osobne i intelektualne usluge – umanjena za 800,00 kn.
Izmjenama nije promijenjen financijski plan programske aktivnosti i ukupni iznos
Financijskog plana za 2016. godinu.
Temeljem navedenog predloženo je usvajanje rebalansa financijskog plana.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo rebalans Financijskog plana za 2016.
godinu.
AD 3
Temeljem odgovora Odjela gradske uprave za komunalni sustav na prijedloge
komunalnih prioriteta za 2016. godinu u kojem je sanacija Mihanovićeve ulice od kućnog
broja 22 do 55 planirana u iznosu od 390.000,00 kn, VMO predložilo je da se sanacija
izvrši kroz najmanje četiri (4) etape iz razloga što MO Vojak ima na raspolaganju oko
120.00,00 kn na ime komunalnih prioriteta. Na taj način dio tog iznosa koristio bi se za
izvršenje manjih zahvata.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog te će isti uputiti Odjelu gradske
uprave za komunalni sustav.
AD 4
A) Uređenje prostora za kontejnere u Ulici Slavka Krautzeka
kod kućnog broja 66 B/C/D
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom u kojem Odjel gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predlaže uređenje
prostora kroz komunalne prioritete za 2017. godinu.
S obzirom da je rok o prijavi komunalnih prioriteta prošao VMO predložilo je da se isto
predloži za 2018. godinu ili kroz ostatak sredstava za 2016. ili 2017. godinu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

B) Ozelenjivanje krova toplane
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom KD Energo d.o.o. u kojem se
navodi kako ozelenjivanje krova toplane nije pogodno rješenje. Planirane aktivnosti
usmjerit će se na sprječavanje prodora oborinskih voda u prostor toplane.
Ozelenjivanje krova toplane predložila je grupa građana u sklopu prijedloga
komunalnih prioriteta za 2017. godinu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
C) Održavanje zelenih površina i sanacija igrališta
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u kojem se navodi slijedeće:
- Zelene površine na Vojaku, pa tako i oko zgrade Drage Šćitara 2 redovno
se održavanju, a do manjeg kašnjenja došlo je zbog nepovoljnih vremenskih
uvjeta.
- Saniranje oštećenja na igralištu između Marohnićeve 4 i Drage Šćitara 5
izvršit će se iz sredstava redovnog održavanja tekuće godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
D) Razlika sredstava po prioritetima iz 2016. godine
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako su TD Rijeka promet
d.d. za utrošak razlike sredstava po prioritetima iz 2016. godine u iznosu od 5.050,00
kn s PDV-om predložene slijedeće lokacije:
1.
2.
3.
4.

Uređenje prilaza u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 91.
Saniranje nogostupa u Radićevoj ulici kod kućnog broja 13.
Saniranje zida u Radićevoj ulici kod kućnog broja 13.
Sanacija oštećenja na igralištu između kućnog broja 5 u Ulici Drage Šćitara
i kućnog broja 4 u Marohnićevoj ulici.

Tajnik MO g. Marijan Matković napomenuo je kako u trenutku dostave prijedloga nije
bio poznat odgovor o sanaciji igrališta pod točkom Ad 4C.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Vojak:
Elena Šegota-Paladin

