PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR LUKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/11-02/11
2170/01-09-10-11-2
01.12.2011.

ZAPISNIK
20. SJEDNICE VMO LUKA
20. sjednica VMO Luka održana je 01.12.2011. (četvrtak) 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:
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 09.11.2011. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Pripreme za doček Djeda Mraza i Božićni koncert
Bulletin
Informacija sa sastanka sa gradskim vijećnikom (od 15. studenog 2011.)
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
•

•

Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o organizaciji Dočeka Djeda Mraza: prijavljeno 60tak djece, pozivnice su u pripremi, slijedeći tjedan će biti poslane djeci na kućne adrese.
Pokloni su naručeni i isporuka se očekuje do 15. prosinca o.g.
Ovogodišnji Predblagdanski koncert će se organizirati zajedno sa susjednim Mjesnim
odborom Centar – Sušak. Sa predsjednicom Zajednice Talijana Rijeka, gñom. Agnese
Superina je dogovoren termin 18. prosinca. Izvoñači će biti klapa „Morčić“ i grupa „Rivers“.
KUD „Fratellanza“ ove godine neće moći nastupiti radi drugih ugovorenih obaveza. U
troškovima organizacije koncerta sudjelovat će oba mjesna odbora, Luka i Centar – Sušak.
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Zaključak:
Vijećnici su meñu sobom podijelili aktivnosti koje je još potrebno obaviti za organizaciju
Dočeka Djeda Mraza i Predblagdanskog koncerta.
AD 2
Predsjednik Vijeća informirao je prisutne da je Bulletin br. 7, za 2011. godinu pri završetku i
slijedeći tjedan se šalje u tisak.
AD 3
U ožujku 2011. godine MO Luka je uputio Gradskoj organizaciji SDP-a Prijedlog izmjena i dopuna
Odluke o ureñenju prometa na području Grada Rijeke. U nekoliko navrata je vijećnicima obećano
da će biti organiziran sastanak sa članicom Gradskog vijeća, gñom. Anom Komparić Devčić, koja
će obrazložiti stav Kluba vijećnika SDP-a vezan za to pitanje, nakon što ga prouče i elaboriraju
stručne službe. Sastanak je održan 15. studenog u prostorijama MO Luka. Gradsku organizaciju
SDP-a je predstavljao gradski vijećnik, g. Ivan Ivaniš. Obrazložio je da se prijedlozi VMO Luka ne
mogu prihvatiti jer se Odluka ne može mijenjati u korist samo jednog mjesnog odbora koji bi time
bio u „povlaštenoj“ poziciji.
Predsjednik VMO Luka smatra da se predugo čekalo na sastanak i više očekivao od spomenutog
objašnjenja. Stekao je dojam da se gradski vijećnik nije dovoljno pripremio za sastanak. Takoñer je
zamolio prisutne da u nastupu prema drugima moraju biti jedinstveni kada zastupaju već
prihvaćene stavove Vijeća mjesnog odbora.
Gdin. Žarko Mataja Mafrici smatra da je prijedlog neprovediv jer bi ga moralo odobriti najmanje tri
institucije, a i ostali mjesni odbori bi tada mogli postavljati svoje zahtjeve.
Gña. Mirjana Karabaić ističe da je MO Luka pokrenuo inicijativu. Očekivala je da će je stručne
službe obraditi i predložiti nekakvo alternativno rješenje, ukoliko se ne slažu s prijedlogom mjesnog
odbora.
G. Dražen Kalanj smatra da komunalni problemi u zakonskim propisima nisu u potpunosti
„pokriveni“ od strane stručnih službi pa predlaže da se na sjednice VMO Luka, kada su na
dnevnom redu pitanja koja bi trebalo predstaviti Gradskom vijeću, pozove i netko od gradskih
vijećnika.
Predsjednik je podsjetio prisutne da odgovor Gradonačelnika kojim se zatražio sastanak u
njegovom uredu čeka od 8. veljače 2011. godine.
Zaključak:
Vijeće smatra da prijedlog mjesnog odbora nije ozbiljno shvaćen. Ubuduće će se pomnije
razmisliti kojim putem pokrenuti inicijativu kako bi put do njene realizacije bio brži i
efikasniji, a uspjeh izvjestan.

AD 4
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima:
• OGU za poduzetništvo – zaprimljen zahtjev za produženje radnog vremena za caffe bar
„GARCON“, Koblerov trg bb, za 24. i 31. prosinca 2011. g. do 06.00 sati te za 25. prosinca
2011. g. do 04.00 sata.
Zaključak:
Vijećnici se slažu da se odobri zahtjev za produženjem radnog vremena caffe baru
„GARCON“ za spomenute datume, kako je zatraženo.
•

Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim dopisom OGU za komunalni sustav kojim se
požuruje odgovor Ureda državne uprave PGŽ vezan za korisnike gradskih prostora (razne
sportske udruge) koji u njima pružaju svoje usluge naplaćujući ih po komercijalnim
cijenama.

•

OGU za komunalni sustav – zaprimljen odgovor vezan za problem čišćenja kanalizacijskog
sustava na području MO Luka.
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Zaključak:
Početkom prosinca pristupit će se zajedničkom izvidu i pristupiti čišćenju slivnika, pri čemu
će se kontaktirati mjesni odbor kako bi se što uspješnije izveli potrebni radovi.
•

OGU za komunalni sustav – zaprimljen dopis Udruženju obrtnika kojim se Udruženje
izvješćuje o uklanjanju telefonskog ormarića u ulici M. Gupca.

AD 5
Gña. Mirjana Karabaić je informirala prisutne o sadržaju sa sastanka Komunalnog
pododbora koji se održao 30.11.2011. godine.
Zaključak:
Zapisnik sa sastanka Komunalnog pododbora je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov
sastavni dio.
•

•

Gdin. Dražen Kalanj je izvijestio prisutne o novostima vezanim za prikupljanje podataka
radi utvrñivanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrada. Poduzeo je aktivnosti s tim u vezi za
zgradu u kojoj stanuje, Riva 4, pa će primjer njegove zgrade biti baza i za ostale zgrade na
području mjesnog odbora.

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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