PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “KRIMEJA”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
Rijeka, 5.03.2009.god.

ČLANOVIMA VMO
- SVIMA -

Predmet:

Poziv na sjednicu
Vijeća Mjesnog odbora

Pozivate se na sjednicu Vijeća Mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: VMO) broj
28 koja će se održati dana 10.03.2009.god. u 18,30 sati u službenim prostorijama Mjesnog
odbora, na adresi: Kumičićeva 50.
Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro-računo
Zahtjevi za privremeno korištenje prostorija MO
Zahtjev Uprave Nogometnok kluba "Orijent"
Zahtjev za premještanje kontejnera za kućno smeće – Dane Godine 12
Zahtjevi građena

U slučaju spriječenosti molim Vas da obavijestite referenta za mjesnu
samoupravu – tajnika Vijeća Mjesnog odbora gdin. Zoran Miličević, na broj tel. 216-597mob. 098 208-420
S poštovanjem,

Predsjednik VMO
Petar Petrinić,v.r.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR “KRIMEJA”
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/09-27/3
URBROJ: 2170-01-09-10-09-1
Rijeka, 10..03.2009.god.
ZAPISNIK
sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora broj 28 od 10.ožijka 2009.godine održane u u prostorijama
MO”Krimeja”, na adresi: Kumičićeva 50.
Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Petar Petrinić, zamjenik predsjednika: Ivan
Lončarić, Ljiljana Mihić, Danijela Hibšner i Lucio Eškinja.
Sjednicu je u 18:30 sati otvorio: predsjednik Petar Petrinić i nakon uvodne riječi predložio je
slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro-računu
Zahtjevi za privremeno korištenje prostorija MO
Zahtjev Uprave Nogometnog kluba "Orijent"
Zahtjev za premještanje kontejnera za kućno smeće – Dane Godine 12
Zahtjevi građana

Rad prema utvrđenom dnevnom redu:
Točka 1.
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora
Predsjednik Vijeća Petar Petrinić pozvao je tajnika VMO Zorana Miličevića da pročita zapisnik sa
prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan jednoglasno je usvojen.
Točka 2.
Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro-računu
Vijeće Mjesnog odbora jednoglasno je donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK:
I Za raspolaganje sredstvima na žiro računu ovlašćuju se slijedeća osoba
PETAR PETRINIĆ,
II

predsjednik Vijeća Mjesnog odbora

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,

III Zadužuje se referent za mjesnu samoupravu da ovaj zaključak dostavi odjelu
gradske uprave za financije.
Druga ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima na žiro računu ostaje članica
LJILJANA MIHIĆ ovlaštena zaključkom VMO od 29.06. 2006. godine. -

Vijeća MO,

Točka 3.
Zahtjevi za privremeno korištenje prostorija MO
Referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove vijeća o načinu korištenja prostora za potrebe
mjesne samouprave u okolnostima djelovanja u novim prostorima, odnosno o potrebi sklapanja novih
ugovora sa starim korisnicima i o novo pristiglim zahtjevima.
Temeljem članka 10. Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave bez
nadoknade prostor mjesne samouprave su do sada koristili:
Vijeće Mjesnog odbora "Krimeja"
Ogranci registriranih političkih stranaka:
- Temeljni ogranak Hrvatsske demokratske stranke

- Mjesni ogranak hrvatske narodne stranke
- Hrvatska stranka umirovljenika
- Mjesni ogranak Socijalno demokratske partije I SDP Forum žena
- Socijalistička radnička partija
Udruge građana:
- Crveni križ – ogranak "Krimeja"
- Udruga antifašistički boraca i antifašista – podružnica "Krimeja"
-Stanari stambenih zgrada s područja mjesnog odbora.
Novi zahtjevi za korištenje prostorija su od:
- Kršćanska neopentekostalna crkva
- Udruga "Klub navijača "Orijenta"
- Udruga Hrvatsko viteško društvo "Eugen Kvaternik"
- Udruga "Krimejski feštari"
- Klapa "Gardelin"
- Muzičar Vladimir Mikler – Kumičićićeva 41a
Nakon rasprave Vijeće MO je donijelo slijedeći zaključak:
1. Zadužuje se referent za mjesnu samoupravu da pripremi dokumentaciju – zahtjeve
za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave i ugovore o privremenom
korištenju porostora za sve stare korisnike koji koriste prostor bez nadoknade i
dostavi Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.
1

Kršćanska neopentekostalna crkva
Mišljenje vijeća MO je negativno
Vijeće MO mišljenja je da prednost pri korištenju prostora MO imaju udruge koje
djeluju na području mjesnog odbora i sudjeluju u realizaciji i programu rada VMO.
Rad i djelovanje Kršćanske neopentekostalne crkve nije vezano za područje
Krimeje, niti su članovi te vjerske zajednice sa područja našega mjesnog područja.
Nadalje, djelovanje te vjerske zajednice nije ograničeno samo na mjesno područje
Krimeje, već šire, te prostore za svoj rad trebaju nači na gradskom nivo, odnosno
uputiti ih da se javne na natječaj za dojelu gradskog prostora putem Direkcije za
poslovni prostor.

1. Udruga "Klub navijaća 0rijenta"
Mišljenje vijeća MO je pozitivno. (bez nadoknade)
Iz statuta Udruge vidljivo je da su osnovni sadržaji djelatnosti da okuplja navijaće
Nogometnog kluba "Orijent" radi organiziranja navijanja, promicanja športskog navijanja te obavljanja
aktivnosti usmjerenih na stvaranje međusobne tolerancije među navijačima, organiziran odlaske na
utakmice, organizira zabavne i športske priredbe, javne tribine i sl. Nogometnik klub "Orijent" sa
svojom dugogodišnjemom poviješću je ponos Sušaka – Krimeje te je stav VMO da treba poticati
suradnju Kluba, navijača i Mjesnog odbora
Do sada još nisu sudjelovali u realizaciji programa i plana vijeća mjesnog odbora, što se u budućnosti
očekuje.

2. Udruga Hrvatsko viteško društvo "Eugen Kvarternik"
Mišljenje vijeća MO je pozitivno.(bez nadoknade)
Nakon podnošenja zahtjeva Udruga je dobila u najam gradski prostor u Ulici Beli Kmanik 2.
Međutim predsjednik Udruge je molio da dva do tri puta godišnje koristi prostore MO za sastanke
članstva koji stanuju na našem mjesnom području.
Uvjerenjem Ministarstva zdravstva I socijalne skrbi imaju status humanitrarne organizacije.

3. Udruga "Krimejski feštari"
Mišljenje VMO je pozitivno.(bez nadoknade)
Krimejski feštari su registrirana i organizirana skupina koja broji stotinak aktivnih članova različitih
životnih dobi s područja našeg mjesnog područja. Dugi niz godina njeguju tradiciju pučkih fešti.
kao jedino organizirano društvo te vrste na području Sušaka – Krimeje, bez vlastitih prihoda.
Svake godine organiziraju smotre tradicionalonih grupa zvončara i feštara kao prikaz
tradicionalnih običaja našeg kraja koje imaju folklornu i etnografsku vrijednost.
Sudjeluju u realizaciji programa I plana rada vijeća mjesnog odbora

4. Klapa "Gardelin"
Mišljenje vijeća MO je pozitivno (bez nadoknade)
Cilj ove skupine je oživljavanje tradicije i populirizacija klapa i klapske pjesme u približavanju
tradiconalne glazbe široj publici.
Sudjeluju u realizaciji progrma i rada vijeća mjesnog odbora (koncerti bez nadoknade)

8. Amaterski muzičar Vladimir Mikler – Kumičićeva 41a
Mišljenje VMO je pozitivno (brz nadoknade)
Sudjeluje u realizaciji programa i rada vijeća Mjesnog odbora (svira na manifestacijama bez
nadoknade)
Točka 4.
Zahtjev Uprave Nogometnog kluba "Orijent"
Referent za mjesnu samoupravu upoznao je članove je vijeće o dopisima uprave NK
"Orijent" kojim traže suradnju, pomoć i ukazuju na potrebu smirivanja napetosti između
navijača i Kluba.
Vijeće je jednoglsano donijelo zaključak da se obave pojedinačni razgovori s Upravom kluba
"Orijent" i Udruge "Klub navijaća Orijenta" u cilju davanja podrške i poticanju suradnje između
Kluba, navijaća i Mjesnog odbora.

Točka 5.
Zahtjev za premještanje kontejnera za kućno smeće_Dane godine 12
Nakon što je referent za mjesnu samoupravu upoznao članove vijeća koji je postupak za
određivanje mjesta za postavljanje kontejenra za kućno smeće, nakon rasprave donesen je slijedeći
zaključak:
Organizirati sastanak – očevid na licu mjesta sa:
- članovima VMO
- ovlaštenim osobama Dane Godine 12 i Dane Godine 1
- vlasnicima zgrada Podvoljak br. 1 i dane Godine 14
- predstavnikom tehničke službe KD "Čistoća"
- predstavnikom "Rijeka-prometa"

Točka 6.
Zahtjevi građana
Nakon upoznavanja članova vijeća s pristiglim zahtjevima građana, te nakon rasprave donesen
slijedeći zaključak:

I
1. Kumičićeva br 18
rampa za invalide
2. Krimeja 30
obilježavanje pješačkog prelaza
3. Krimeja 22
postava dva stupića da se sprijeći parkiranje na stubama
4. Kvaternikova 4
iscrtavanje parkirališta
5. Kumičićeva 11
iscrtavanje parkirališta
6. Kvaternikva 3
postava rukohvata
7. Kumičićeva 3b
farbanje ograde
8. Braće Horvatića 17
uređenje parkirališta-zelene površine
U pripremi za ovu sjednicu referent je obavio očevide i razgovore s predstavnicima "Rijekaprometa"
na kojima je dogovoreno da će se ovi radovi obaviti u sklopu redovnog održavanja.
II
1. Kumičićeva 50

asfaltiranje prilaza MO
vlasnik zemljišta dao je pismenu suglasnost da
dozvoljava asfaltiranje
Upititi pismeni zahtjev Odjelu za komunalni sustav
III

1. Drage gervaisa 4

asfaltiranje pristupnog puta
"Rijekapormet" će dostaviti rroškovnik VMO
IV

1. Kumičićeva 3a
2. Drage Gervassa 30

uređenje okolišt(vaze, zemlja i sadnice)
uređenje okućnice – popravak betonskog zidića
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavit će troškovnik

V
O zahtjevima zgrada Drage Gervaisa 4, Kumičićeva 3a i Drage Gervaisa 30 Vijeće MO raspravljat
će nakon dobivenih troškovnika, a u sklopu plana malih komunalnih akcija za 2009. godinu, stavka
"Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnioh površina" (40.000,00 kuna)
Sjednica je završila s radom u 20:30 sati.

Zapisničar:
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora
“Krimeja”
_______________________
Zoran Miličević

Predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora
“Krimeja”
__________________
Petar Petrinić

