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ZAPISNIK
33. SJEDNICE VMO LUKA

33. sjednica VMO Luka održana je 11.12.2012. (utorak) 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
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 14.11.2012. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje financijskog plana za 2013. godinu
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
• Pripreme za doček Djeda Mraza
• Pripreme za Božićni koncert
• ostalo
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2013. godinu. Isti je izrañen
sukladno usvojenom Programu rada VMO Luka za 2013. godinu.
Zaključak:
Nakon što je razmotren Financijski plan VMO Luka za 2013. godinu je jednoglasno usvojen.
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• Vijeće MO Luka je u planu prioriteta za 2013. godinu, izmeñu ostalog predložilo nabavu
betonskih vaza i sadnju stablašica oleandra i sezonskog cvijeća za nogostup ulice Riva
Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d u iznosu 42.000,00 kuna. E-mailom od
23.11.2012. iz OGU za komunalni sustav (Iva Čendak) zaprimljena je informacija da se zbog
skupoće održavanja i nemogućnosti povećavanja sredstava za održavanje javnih zelenih
površina, ne može prihvatiti prijedlog mjesnog odbora. Odjel umjesto ovog, predlaže u
zamjenu hortikulturne radove u Wenzelovoj i Ribarskoj ulici.
Vijećnica Mirjana Karabaić se ne slaže sa zamjenskim prijedlogom Odjela, smatrajući da na
području MO ima i nužnijih površina za hortikulturne intervencije. Nakon kraće rasprave odlučeno je
kako slijedi u zaključku:
Zaključak:
Uputiti će se dopis OGU za komunalni sustav i predložiti površine ne području MO Luka na
kojima su hortikulturne intervencije nužnije od predloženih od strane OGU za komunalni
sustav, u visini 42.000,00 kuna.
Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis Gradonačelniku (URBROJ MO
99/2012) u kojem se iznose problemi grañana nakon jednogodišnje primjene novog
prometnog režima oko gradske tržnice.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.
•

Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis OGU za komunalni sustav
(URBROJ MO 96/2012) vezan za održavanje sustava odvodnje na području MO Luka zbog
poplava.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.
•

Zaprimljen je odgovor OGU za komunalni sustav (URBROJ MO 93) vezan za zahtjev
mjesnog odbora za uklanjanje postojećih koševa za sitni otpad u Vrdievoj ulici i postavu
novih manjih na drugu lokaciju. Isti će biti zamijenjeni početkom 2013. godine.
Vijećnica Mirjana Karabaić je dodala da se i osobno čula sa g. Šimatovićem koji joj je potvrdio da će
se koševi zamijeniti u veljači ili ožujku slijedeće godine, a veličina i lokacija će se dogovoriti sa
članovima MO Luka.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o zamjeni koševa za sitni otpad u Verdievoj ulici.
•

•

Zaprimljen je odgovor OGU za komunalni sustav (URBROJ MO 94) vezan za problem
neovlaštenog ulaska i nepropisnog parkiranja u Verdievoj ulici. OGU za komunalni sustav je
proslijedio dopis MO Luka, Rijeka prometu d.d. tražeći njihovo očitovanje mjesnom odboru i
OGU za komunalni sustav na znanje.

Zaključak:
Do slijedeće sjednice će se pričekati očitovanje Rijeka prometa d.d. po ovom pitanju.
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi prometne inspekcije dana
26.10.2012. upućen je dopis (URBROJ MO Luka 84) kojim se traži inspekcijski nadzor ulice
Ivana Zajca uz željezničku prugu. Do ove sjednice nije zaprimljen odgovor MMPI. Iako je
prošlo već 40-tak dana, na prijedlog g. Kalanja pričekat će se do 60 dana nakon čega će g.
Kalanj sastaviti požurnicu.
Zaključak:
Krajem prosinca uputiti će se požurnica MMPI, Upravi prometne inspekcije, ukoliko u
meñuvremenu ne stigne odgovor te službe.
•
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Putem e-maila 03.12.2012. zaprimljen je dopis Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem od 24.09.2012. (URBROJ MO 107/2012). Radi se o
mreži površina na području grada Rijeke namijenjenih za boravak pasa. Predlaže se
ureñenje površina za tu namjenu u 22 mjesna odbora koji ne obuhvaćaju područje MO Luka.
Iako je Vijeće MO Luka svojim dopisom od 14.05.2012. (URBROJ 42/2012), a u skladu sa
zaključkom sa sjednice održane 25.04.2012. izjavilo da na području MO Luka ne postoji
prikladna lokacija koja bi se uredila i opremila za dovoñenje i igru pasa, traži se očitovanje
VMO Luka na ovaj prijedlog.
Zaključak:
Vijeće MO Luka se slaže s predloženim površinama namijenjenim boravku pasa na području
grada Rijeke.
•

AD 3
Pripreme za doček Djeda Mraza su u završnoj fazi. Pozivi prijavljenoj djeci su poslani.
Pokloni stižu slijedeći tjedan. Tajnica će u HNK osigurati kostim. Djeda Mraza će glumiti
vijećnik Žarko Mataja Mafrici. Prilikom priredbe roditeljima će se uručiti kalendar MO Luka i
Bulletin i koji je stigao iz tiska u petak 08.12.2012.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o pripremama za Doček Djeda Mraza i prihvatili
zaduženja u organizaciji.
•

Vijećnik Žarko Mataja Mafrici je izvijestio prisutne da su pripreme za koncert u Circolu
takoñer u završnoj fazi. Pozivnice su poslane. Program s popisom izvoñača i pjesama
dočekat će uzvanike na stolicama u Circolu. Vijećnici su uzeli plakate koje će polijepiti po
kvartu u subotu 15.12.2012. Ostalo je samo za odraditi nabava hrane i pića u Brodokomercu
što će obaviti g. Mataja i g. Merle iz MO Centar – Sušak. Tajnica će obavijestiti medije. Prije
koncerta goste će pozdraviti g. Merle, a nakon toga će im se obratiti g. Mafrici.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o pripremama za predblagdanski koncert i prihvatili
zaduženja u organizaciji.
•

Iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu stigao odgovor (URBROJ MO 92/2012) vezan za
korištenje poticaja iz donacija. Za sve uplate i to iznimno u mjesecu prosincu dozvolit će se
vijećima korištenje poticajnih donacija u slijedećoj proračunskoj godini (u visini uplaćenog
iznosa) uz napomenu da ova iznimka ne postaje pravilo.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu vezan za
korištenje poticaja iz donacija.
•

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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