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

08.01.2013.
ZAPISNIK
S 35. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
35. sjednica VMO Školjić održana je 08.01.2013. 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
• Predrag Miletić, član VMO
• Robert Baus – tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1. Ureñenje prihvatilišta za beskućnike u Grohovčevoj ulici - informacija
- Prilog u privitku (dopis VMO Školjić Gradonačelniku)
2. Donošenje Odluke o sazivanju mjesnog zbora grañana Grohovčeve ulice
- Prilog u privitku (prijedlog Odluke)
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno
AD 1
Predsjednik VMO izvjestio je Vijeće MO o namjeri Grada da u Grohovčevoj ulici na još nepoznatoj
adresi otvori prenoćište za beskućnike tijekom siječnja 2013. kao i s dopisom kojeg je po tom
pitanju poslao Gradonačelniku (u prilogu zapisnika).
AD 2
Na osnovu inicijative za otvaranjem prihvatilišta za beskućnike, a o čemu niti VMO niti grañani
Grohovčeve ulice nisu imali niti imaju nikakva detaljnija saznanja, VMO je nakon rasprave donijelo
Odluku o sazivanju mjesnog zbora grañana na kojeg će se pozvati osim grañana Grohovčeve i
predstavnik Grada Rijeke.
Tekst Odluke glasi:
"Na temelju članka 36. Statuta Grada Rijeke (Službene novine" Primorsko-goranske
županije broj 24/09 i 11/10), članka 19. Pravila Mjesnog odbora "Školjić" i članka 32. Poslovnika o
radu Vijeća Mjesnog odbora "Školjić", Vijeće Mjesnog odbora "Školjić" je na svojoj 35. sjednici
održanoj 08.siječnja 2013. većinom glasova svih vijećnika donijelo
Odluku o sazivanju mjesnog zbora grañana ulice Ivana Grohovca
1. Saziva se mjesni zbor grañana ulice Ivana Grohovca dana 17.siječnja 2013. s početkom u
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18.00 sati u prostorijama MO Školjić
2. Mjesni zbor grañana saziva se radi informiranja grañana i pribavljanja mišljenja grañana o
projektu ureñenja prihvatilišta za beskućnike u ulici Ivana Grohovca
3. Pitanje o kojem će se grañani izjašnjavati na mjesnom zboru grañana glasi: "Slažete li se s
otvaranjem prihvatilišta za beskućnike u ulici Ivana Grohovca
4. Utvrñuje se slijedeći dnevni red mjesnog zbora grañana:
1.) Informacija o projektu ureñenja prihvatilišta za beskućnike u ulici Ivana Grohovca
2.) Odgovori na pitanja i rasprava
3.) Glasovanje grañana
5. Pozivi za mjesni zbor grañana, zajedno s dnevnim redom i pitanjem o kojem se odlučuje
dostavit će se stanarima dana 09.siječnja 2013. u poštanske sandučiće u ulici Ivana
Grohovca., te će se objaviti na web stranici MO Školjić
6. Ovlašćuju se predsjednik i tajnik MO da poduzmu potrebne tehničke i formalne radnje za
organizaciju i provoñenje mjesnog zbora grañana
AD 3
Pod točkom "razno" nije bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio sjednicu.

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik:
Juro Perković

Prilog: Dopis Gradonačelniku
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