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Rijeka,

24.03.2013.
ZAPISNIK
S 39. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

39. sjednica VMO Školjić održana je 24.03.2013. 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
• Deizi Štimac, članica VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Predrag Miletić, član VMO
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu
• Robert Baus, tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1. Prijava komunalnih prioriteta - informacija
2. Plan obilaska terena predstavnika MO, Grada Rijeke i "Rijeka prometa" - informacija
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno
AD 1)
Tajnik MO izvjestio je VMO kako na poziv Grada Rijeke upućen putem medija grañanima za
prijavu potreba u ureñenju komunalne infrastrukture i komunalne opreme na području MO (male
komunalne akcije) za 2014. godinu nije pristigao niti jedan zahtjev za MO Školjić.
Stoga je zaključeno da će se lista komunalnih prioriteta za 2014. godinu utvrditi na osnovu
neriješenih prioriteta iz prethodnih godina i neposrednim prijedlozima vijećnika, a o čemu bi se
raspravljalo na narednoj sjednici u travnju.
AD 2)
Tajnik MO je izvjestio Vijeće da je u tijeku zajednički obilazak mjesnih odbora od strane tajnika
MO, predstavnika vijeća, te predstavnika Grada (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti i
Direkcija za komunalno redarstvo) i "Rijeka prometa", u cilju utvrñivanja stanja komunalnog nereda i
oštećenja komunalnih objekata i ureñaja te utvrñivanja mjera i rokova za njihovo rješavanje.
VMO je ovu akciju pozdravilo uz izraženu rezervu da će se stanje ovime bitno popraviti
uzimajući u obzir iskustva iste takve akcije od prije dvije-tri godine, te zadužilo predsjednika VMO da
u ime vijeća prisustvuje obilasku planiranom za 15.travnja.
Takoñer je zaključeno da će predsjednik i tajnik izvijestiti vijeće o rezultatima obilaska na prvoj
narednoj sjednici nakon njegove realizacije.
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AD 3)
Pod točkom "razno" predsjednik i tajnik MO izviestili su VMO o sastanku u gradskoj vijećnici na
temu primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti održanom 14.ožujka.
Kako je predsjednik istaknuo primjena ovog Zakona ne utječe na redovan rad vijeća obzirom da
su i do sada sredstva trošena u skladu s propisima koji reguliraju ovu problematiku, osim što pred
osnivača mjesnih odbora, tj. Grad stavlja dodatno i nešto složenije administriranje.
Vijeće je informaciju primilo na znanje, bez daljnje rasprave.
Kako dalje nije bilo rasprave, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio sjednicu.
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković
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