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

026-02/12-04/3
2170/01-09-10-12-2
29.03.2012.
ZAPISNIK
SA 23. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

23. sjednica VMO Školjić održana je 29.03.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Sanja Lojpur, članica VMO
• Deizi Štimac, članica VMO
• Robert Baus – tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Vodovodna 25 – zamolba stanara za rješavanje pitanja parkiranja na nogostupu
Sudjelovanje VMO u akciji dječjeg vrtića "Kvarner" (RPLP)
Grafit Marijanu Kosiću – informacija
Preimenovanje dijela ulice P.R.Vittezovića u Lešnjak kula - informacija
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
AD 1
-

Tajnik MO izvjestio je vijeće o pritužbi stanarke Mirele Budimir Simčić iz Vodovodne ulice
k.br. 25 koja se žali parkiranje vozila na nogostupu neposredno uz ulaz u zgradu i traži
postavljanje stupića
VMO je zaključilo da će od "Rijeka prometa" zatražiti postavljanje dva zaprečna stupića, a
ukoliko zahtjevu ne bude udovoljeno zatražiti barem iscrtavanje žute oznake zabrane
parkiranja

AD 2
Tajnik je izvijestio Vijeće da je grupi roditelja i odgajateljica dječjeg vrtića "Kvarner" u ulici
Kalvarija, okupljenih u okviru grupe "Kvarnerić", gdje je u okviru Riječkog programa lokalnog
partnerstva odobreno 22.600,00 kn za postavu dječje sprave dok bi roditelji putem
volonterskog rada i donatora obavili radove ureñenja okoliša u vrijednosti najmanje 70.000,00
kn. Tim su se povodom obratili MO Školjić za eventualnu pomoć i podršku.
VMO je zaključilo kako radi već izrañenog financijskog plana, ali i zbog formalnih razloga nije u
mogućnosti neposredno financijski pomoći u realizaciji ovog projekta. Meñutim,istaknuta je već
pružena stručna pomoć u pripremi projekta, kao i spremnost Vijeća da po potrebi pomogne
putem baja odvoz glomaznog otpada, te eventualno ukoliko bude trebalo posredovanjem za
nastup "Morčića" odnosno "Malih Riječana" pri svečanom otvaranju igrališta.
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AD 3
Tajnik je izvjestio Vijeće da je dovršena slika- grafit u Vodovodnoj ulici kojom su stanovnici
Vodovodne odali su počast i oprostili se od svog velikog prijatelja i riječke sportske legende Marijana Kosića. U akciji koju je podržao i Gradonačelnik Vijeće MO se uključilo posredovanjem pri
pripremi podloge kao i za postavljanje stupića ispred slike.
Ovom su se prigodom svi članovi VMO zahvalili sudionicima akcije, Gradonačelniku i "Rijeka
prometu", kao i mladoj umjetnici Anji Ferenčić koja je izradila sliku.
AD 4
Predsjednik VMO obavijestio je Vijeće da je temeljem zaključka VMO iz 2011. prema nadležnom
Odboru za mjesnu samoupravu pokrenut postupak imenovanja dijela sadašnje ulice Pavla Rittera
Vitezovića (od k.br.11 do ulice Žrtava fašizma) u Lešnjak kula. Kako je naglasio, odnosno
podsjetio, ovaj je naziv odabran jer je nekad u neposrednoj blizini bila srednjovjekovna Lešnjak
kula čime se želi sačuvati povijesno sjećanje na tu činjenicu, a lokacija je odabrana jer trenutno na
njoj nema niti jednog kućnog broja, pa se time sprječavaju dodatni troškovi za grañane.
VMO je pozdravilo pokretanje postupka.
AD 5
Kako pod točkom "razno" nije bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio
sjednicu.
.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice

Predsjednik VMO:
Juro Perković

Zapisničar
Robert Baus
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