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ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE VMO BULEVARD
2. sjednica VMO Bulevard održana je 28.10.2010. (četvrtak) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Milan Lukša, predsjednik,
- Žarko Šegota, član,
- Vojislav ðurić, član,
- Marijan Rošić, potpredsjednik,
- Henriet Bilandžić, član,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Bulevard:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Naknadno usvajanje Prijedloga programa Rada za 2011.g.
Naknadno usvajanje Prijedloga lokacija za postavljanje klupa za starije osobe.
Naknadno usvajanje prijedloga pozicioniranja preostalih sredstava priorirteta.
Naknadno usvajanje prijedloga upisnih područja OŠ Grada Rijeke za Ul.
Vidikovac.
5. Naknadno usvajanje odluke o dopuni prioriteta za 2011.g.
6. Razmatranje realizacije daljnjih programskih aktivnosti za 2010.g.
7. Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se naknadno usvoji Prijedlog programa Rada
VMO za 2011.g.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 2
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se naknadno usvoji Prijedlog lokacija za
postavljanje klupa za starije osobe na lokaciji: Trg braće Mažuranića - na zelenoj
površini na početku trga, ispod stabala platana; i to u prvoj fazi dvije klupe i u drugoj
fazi još dvije klupe.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 3
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je naknadno usvajanje prijedloga
pozicioniranja preostalih sredstava priorirteta u iznosu od 12.012,90kn i to za saniranje
stubišta na raznim lokacijama MO.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno je usvojen.
AD 4
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je naknadno usvajanje prijedloga upisnih
područja OŠ Grada Rijeke za Ul. Vidikovac na način da se podrži rješenje sadržano u
prvom radnom prijedlogu Odjela za odgoj i školstvo, tj. da je Ulica Vidikovac dijelom
dio upisnog područja OŠ Trsat, a dijelom OŠ Vladimir Gortan.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno je usvojen.
AD 5
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je naknadno usvajanje odluke o dopuni
komunalnih prioriteta za 2011.g. na način da se proširi javna rasvjeta na slijedećim
lokacijama: DERENČINOVA ULICA - postavljanje dva nova ekološka rasvjetna tijela
(nasuprot kućnih brojeva 5 i 15) na postojeće drvene stupove (5.000,00 kn - s PDVom); GUNDULIĆEVA ULICA - zamjena 2 postojeće svjetiljke s živinim izvorom svjetlosti
snage 400W novim ekološkim svjetiljkama s natrijevim izvorom snage 150W. Zamjena
bi se izvršila na postojećim metalnim kandelabrima visine 10m. (od istočnog kraja ulice
prema zapadu, tj. računajući od Gimnazijskih stuba): (3.100,00 kn - s PDV-om);
TRSATSKE STUBE – osvjetljavanje stepenica prema Vitezićevoj ulici postavljanjem
rasvjetnog tijela na zgradu Vitezićeva kućni broj 2. (3.500,00 kn s PDV-om).
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno je usvojen.
AD 6
Predsjednik Vijeća Milan Lukša predložio je realizaciju daljnjih programskih
aktivnosti Vijeća kako je planirano te nadalje da se početkom mjeseca studenoga
uputi javni poziv odreñenim kategorijama grañana za sudjelovanjem u istim, tj. u
ekološkoj akciji, sportskom turniru, zdravstvenoj akciji i dočeku djeda
Božičnjaka/Mraza.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 7
Predsjednik Vijeća Milan Lukša je pod točkom razno izvijestio članove Vijeća o
posljednjim završenim komunalnim zahvatima na području Mjesnog odbora:
završetku rekonstrukcije dijela nogostupa na početku Ul.Vidikovac i na potezu
iznad Parka Ive Lole Ribara; postavljanju rukohvata na stubištima u
Kranjčevićevoj ulici, Morettijevom prolazu, na stubištu prema Dječjem vrtiću
Bulevard i uz zgradu Šet.J.Rakovca 5.; sanaciji kamenog zida i zaštitne ograde
na vrhu Gimnazijskih stuba; postavljanju autobusne čekaonice pored k.br. 12. u
Ul. Šet.I.G.Kovačića; proširenju javne rasvjete istočno od zgrade k.br. 5. u Ul.
Šet.J.Rakovca; postavljanju novog prometnog ogledala pored k.br. 34. u Ul.
Šet.I.G.Kovačića; obnavljanju prometnog ogledala u Ul. Vrazov prijelaz;
postavljanju novih klupa na Trgu braće Mažuranića i pored zgrade k.br. 26. u Ul.
Šet.I.G.Kovačića.
Zaključak:
• Informacija je prihvaćena bez primjedbi.
Predsjednik Vijeća Milan Lukša upoznao je članove Vijeća sa korištenjem prostorija
MO.
Zaključak:
• Informacija je prihvaćena bez primjedbi.
Predsjednik Vijeća Milan Lukša upoznao je članove Vijeća sa zahtjevom grañana s
područja MO da se u dvorištu ambulante i Kluba starijih osoba postavi još jedan
reflektor sa senzorom.
Zaključak:
• Zahtjev grañana je jednoglasno podržan.
Predsjednik Vijeća Milan Lukša upoznao je članove Vijeća sa radnim sastankom s
predstavnicima Rijekaprometa koji održan 26.listopada, temeljem zahtjeva grañana
Ulice Vidikovac i Prijelaza F.Paravića za kvalitetnijom regulacijom prometa na križanju
istih, na kojem je dogovoreno novo iscrtavanje križanja i nakon toga postavljanje četiri
metalna stupića.
Zaključak:
•

Informacija je prihvaćena bez primjedbi.

Sjednica je završila u 20:35 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Bulevard:

Marjan Srdoč

Milan Lukša

