PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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ZAPISNIK
34. SJEDNICE VMO LUKA

34. sjednica VMO Luka održana je 16.01.2013. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Željko Selci, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora
Sjednici nisu bili nazočni:
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 11.12.2012. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Vijeća MO Luka za 2012. godinu
2. Tekuća komunalna problematika
 otvorena pitanja iz 2012.
 ostalo
3. Razno
 osvrt na programske aktivnosti iz prosinca 2012.
 ostalo
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća podnio je Izvještaj o radu Vijeća MO Luka u razdoblju od 01. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine.
Zaključak:
Nakon što je razmotren Izvještaj o radu Vijeća MO Luka za razdoblje 01. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine jednoglasno je usvojen.
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AD 2
Vijeće je raspravilo o otvorenim komunalnim pitanjima iz 2012. godine. Predsjednik Vijeća je
podsjetio prisutne na upućene dopise na koje do ove sjednice nije zaprimljen odgovor:
• KD Čistoća d.o.o. (URBROJ 19 od 15.02.2012.) – Raspored kontejnera za dnevni otpad na
području MO Luka.
Zaključak:
Uputiti će se požurnica KD Čistoći d.o.o. i na znanje pročelnice OGU za komunalni sustav i
Gradonačelniku.
• Ured Grada (URBROJ 29 od 12.03.2012.) – Buka sa Gata Karoline Riječke.
Zaključak:
Obzirom da su na dopis odgovorili Lučka uprava Rijeka i Turistička zajednica Rijeka kojima
je dopis upućen „na znanje“, neće se inzistirati na odgovoru Ureda Grada.
OGU za komunalni sustav (URBROJ 78 od 15.10.2012.) – Javni toalet na području gradske
tržnice.
Zaključak:
Uputiti će se požurnica n/p pročelnice OGU za komunalni sustav i na znanje Gradonačelniku.
•

OGU za komunalni sustav (URBROJ 96 od 26.11.2012.) – Održavanje sustava odvodnje na
području MO Luka, zbog poplava.
Zaključak:
Pričekati će se odgovor do slijedeće sjednice.
•

Gradonačelnik (URBROJ 99 od 03.12.2012.) – Novi prometni režim oko Centralne gradske
tržnice.
Zaključak:
Pričekati će se odgovor do slijedeće sjednice.
•

Predsjednik je izvijestio prisutne da je 09.01.2012 na adresu MMPI, Uprava prometne
inspekcije, upućena požurnica (URBROJ 1/2013), vezana za Inspekcijski nadzor kolnika
ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice.
G Kalanj smatra da bi bilo dobro uputiti dopis i ministru MMPI u kojem bi mu se objasnila
problematika kolnika ulice Ivana Zajca i što je MO sve poduzeo s tim u vezi. Dopisu priložiti preslike
dokumentacije i fotografije. Paralelno s tim pozvati novinare i još jednom javno ukazati na ovaj
problem. Što se tiče pravnog slijeda nakon požurnice vezane za inspekcijski nadzor, pripremiti će
dopis u kojem će se pozvati na Zakon o pravu na pristup informacijama kao i daljnje potrebne
dopise nadležnim službama u okviru pravne zakonske regulative.
Zaključak:
Vijećnici se slažu s prijedlogom g. Kalanja. Uputiti će se dopis Ministru pomorstva prometa i
infrastrukture, kako bi ga se upoznalo s problemom kolnika ulice Ivana Zajca u Rijeci.
Takoñer, pozvati će se novinar Novog lista kako bi se i javnost upoznala s aktivnostima koje
ovaj mjesni odbor poduzima u cilju sanacije kolnika ulice Ivana Zajca.
•

• Vijećnici su se upoznali sa sadržajem dopisa koji će se, sukladno zapisniku sa prethodne
sjednice, uputiti OGU za komunalni sustav, vezano za prijedlog plana prioriteta za 2013.
godinu u visini 42.000,00 kn.
Kako je taj Odjel odbio nabavu betonskih vaza i sadnju stablašica oleandra i sezonskog cvijeća za
nogostup ulice Riva Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d (e-mail od 23.11.2012., Iva
Čendak), zbog skupoće održavanja i nemogućnosti povećavanja sredstava za održavanje javnih
zelenih površina, vijećnica Mirjana Karabaić predlaže:
- U postojeće cementne vaze (korita) kod oba ulaza u pothodnik ispod ulice Ivana Zajca,
izmeñu prvog paviljona i V. Lisinskog 2, te u Uljarskoj ulici kod kućnog broja 4, potrebno je
popuniti sadnim materijalom.
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-

Na mostu preko Mrtvog kanala do priključka sa Cindićevom ulicom cvjetnu površinu popuniti
novim sadnicama oleandra.
- U Zagrebačkoj ulici izmeñu brojeva 1 i 5 posaditi dvije sadnice koje nedostaju u drvoredu.
- U Verdievoj ulici dodati sadnice u zelenim „otocima“.
- Urediti ivičnjake oko stabala drvoreda na nogostupima u Zagrebačkoj i ulici Ivana Zajca.
Za ostatak sredstava postupiti po prijedlogu OGU za komunalni sustav i izvršiti hortikulturne radove
u Wenzelovoj i Ribarskoj ulici.
Zaključak:
Vijeće se slaže s prijedlogom Mirjane Karabaić i sadržajem dopisa koji će se uputiti OGU za
komunalni sustav.
Zaprimljen je odgovor Rijeka prometa d.d. (URBOROJ 117/2012) kojim se VMO Luka
izvješćuje da će stupići u Wenzelovoj ulici na spoju s Verdievom biti ponovo postavljeni u
najkraćem roku, kako bi se spriječio neovlašten ulazak vozila u pješačku zonu.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.
•

Zaprimljen je dopis Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Grada Rijeke
(URBROJ 6/2013), kojim mole intervenciju MO Luka radi sanacije odvodnje vode ispred
ulaza u njihove prostorije u Demetrovoj 6/A.
Zaključak:
Uputiti će se dopis OGU za komunalni sustav i na znanje Gradonačelniku, za hitno rješenje
odvodnje vode ispred ulaza u zgradu Demetrova 6/A.
•

Vijećnica Mirjana Karabaić je informirala prisutne o temeljitom pranju površine Verdieve ulice
koji su proveli djelatnici Tržnica Rijeka d.o.o. nakon prodaje jelki na tom području, u suradnji
sa OGU za komunalni sustav. Posao je obavljen dobro i u skladu sa dogovorom na terenu
od 07.11.2012.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju.
•

AD 3
Vijećnici su se upoznali s dopisom OGU za kulturu (URBROJ 3/2013) kojim obavještavaju
Vijeće MO Luka da je sufinanciranje „Likovnih susreta u Jedrarskoj“ u visini 2.000,00 kuna
uvršteno u Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2013. godini. Moli se pismena
suglasnost Vijeća MO Luka, kako bi se izradio godišnji ugovor o sufinanciranju.
Zaključak:
Vijećnici se slažu da se pismenim putem da suglasnost OGU za kulturu za odobreno
sufinanciranje Likovnih susreta u Jedrarskoj u 2013. godini, u visini 2.000,00 kn.
•

Predsjednik Vijeća, g. Pavlović pročitao je, putem e-maila zaprimljenu obavijest ravnateljice
Direkcije za mjesnu samoupravu od 16.01.2013, o Postupanju po radu zimske službe.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o Postupanju po radu zimske službe.
•

Predsjednik Vijeća, g. Pavlović informirao je prisutne o objavljenom natječaju Direkcije za
mjesnu samoupravu za „Najbolji Dan mjesnog odbora“. Predlaže da se MO Luka javi na
natječaj. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Vijećnica Mirjana Karabaić će zajedno sa tajnicom pripremiti potrebnu dokumentaciju kojom
će se MO Luka prijaviti na natječaj za „Najbolji Dan mjesnog odbora“. Rok za predaju prijave
je 25.01.2013.
•

•

Vijećnici su se osvrnuli na odrañene programske aktivnosti u prosincu 2012. godine: Božićni
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koncert i Doček Djeda Mraza. Sve se odvijalo u skladu s planom i predsjednik VMO je
pohvalio vijećnike na dobro odrañenom poslu.
Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović

4/4

