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ZAPISNIK
SA 25. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

25. sjednica VMO Školjić održana je 17.05.2012. 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
• Koraljko Pasarić, pododbor za kulturu
• Robert Baus – tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu
Obilježavanje Dana MO Školjić 2012.
Zamolba udruge "Ri rock" za korištenje sportskog igrališta na Delti
Buka u "Harteri"
Očitovanje na dopis Odbora za mjesnu samoupravu vezan uz "Lešnjak kulu"
Prijedlozi lokacija za pse u MO Školjić
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
AD 1
Nakon provedene rasprave VMO Školjić jednoglasno je usvojilo prvi prijedlog komunalnih
prioriteta za 2013. godinu i zadužilo tajnika MO da ga dostavi na daljnju proceduru.
. Prijedlog je sastavni dio ovog zapisnika.
AD 2
Shodno zaključcima sa prethodne sjednice, a obzirom na nemogućnost realizacije donacija i
kvalitetne pripreme okruglog stola na temu objekta "Rade Končara", VMO je zaključilo da se
Dani MO odgode do listopada 2012. u nešto izmjenjenom programu i financijskom planu pri
čemu "Agora" – susret vijećnika s grañanima ostaje kao centralno zbivanje.
AD 3
Tajnik MO izvjestio je Vijeće o zamolbi udruge "Ri Rock" za korištenje sportskog igrališta na Delti
povremeno od lipnja do kolovoza u sklopu projekta Delta Summer Street Session gdje bi se
ponudilo osam koncertnih večeri. Projektu je cilj obogatiti riječku ljetnu koncertnu ponudu pa bi u
sklopu toga, nastupe održalo više od dvadeset izvoñača različitih glazbenih usmjerenja, od punka,
preko metala, do rapa, funka i hip hopa.
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Vijeće je izrazilo zadovoljstvo s inicijativom udruge uz napomenu kako pri korištenju objekta koji je
prvenstveno sportske namjene treba voditi računa i kontrolirati da ne doñe do oštećenja opreme
(koševi) i ograde, te kako za isto udruga treba kontaktirati i MO Centar-Sušak i MO Luka, te
naročito Grad Rijeku obzirom da vijeća nemaju formalne ovlasti davati suglasnosti.
Za provedbu, odnosno informiranje o ovim zaključcima, kao i za daljnje kontakte s udrugom VMO
je zadužilo tajnika MO
AD 4
Vijećnik Ljubomir Kočka upoznao je Vijeće s dopisom gñe Arijane Pustahija iz Vodovodne ulice
koja se u ime stanara Vodovodne 41 i 43 žali na nesnosnu buku koja dolazi iz zgrade "energane"
bivše Tvornice papira gdje se već tri vikenda za redom odvijaju koncerti nakon "buvljaka" u Harteri.
Obzirom da su već dolazile iste pritužbe po tom pitanju predsjednik i tajnik MO izvjestili su Vijeće
da su obavljeni razgovori s pročelnikom Odjela za kulturu koji je pokrovitelj koncerata gdje je
dogovoreno da se održi još jedan koncert jer je organizacija daleko odmakla, a da će se za
naredno razdoblje iznaći druga rješenja.
Nakon kraće rasprave VMO je zaključilo da se neposredno na terenu trebaju susresti pročelnik
Odjela za kulturu i organizatori koncerta s grañanima kako bi se nesuglasice primirile i dogovorila
rješenja.
AD 5
Tajnik MO izvjestio je VMO kako je Odbor za mjesnu samoupravu dostavio Vijeću
negativno mišljenje Odjela gradske uprave za ekologiju i urbanizam na prijedlog imenovanja dijela
ulice Pavla Rittera Vitezovića Lešnjak kulom, a koje se mišljenje odnosi prvenstveno na samu
lokaciju. Naime, Odjel smatra da bi bilo primjerenije tim imenom nazvati spoj Trga Ivana
Klobučarića i Agatićeve gdje se Lešnjak kula i nalazila.
Nakon provedene rasprave VMO se složilo s prijedlogom Odjela uz napomenu da se
takvim rješenjem mijenja adresa stanara Agatićeve 2 te da predloženo preimenovanje ne bi trebalo
stvoriti dodatne troškove grañanima, a o čemu Grad kao predlagatelj ovakvog rješenja treba voditi
računa.
AD 6
Shodno zaključku s prethodne sjednice tajnik MO je izvjestio vijećnike da je Odjelu za komunalni
sustav upućen dopis kojim se predlažu lokacije za kućne ljubimce na području MO i to:
1.
2.
3.
4.

Zelena površina na parkiralištu "Školjić otok" prema benzinskoj pumpi
Zelena površina nasuprot benzinske pumpe, uz Rječinu
Zelena površina uz ulicu Školjić, prema ulazu u Vodovodnu ulicu
Dio parkirališta kod ulaza u garažu "Autotroleja"

te da su sve lokacije i grafički s interaktivnog plana grada Rijeke precizirane. Tajnik je takoñer
napomenuo da se o svakoj lokaciji treba očitovati Odjel gradske uprave za urbanizam i ekologiju,
te da se konačan odgovor za sve MO-e objedinjeno može očekivati krajem godine.
AD 7
Kako pod točkom razno nije bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 19.30 zaključio
sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice i 1 stranice priloga (Prijedlog komunalnih prioriteta za
2013.)
Predsjednik VMO:
Juro Perković

Zapisničar
Robert Baus
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