PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/15-04/2
URBROJ: 2170-01-09-10-15-2
Rijeka, 26.02.2015.

ZAPISNIK
4. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
26. veljače 2015. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Žrtava
fašizma 2

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik
VMO pozivom od 24.02.2015. uz predloženi
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Školjić
2. Izvješće o radu VMO Školjić za 2014. godinu
3. Razno
Od 6 članova VMO prisutnih je bilo 5, odsutan Zlatan Kupčak.
Nakon što je utvrđen kvorum dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
AD 1)
Zapisnik s 3.sjednice VMO Školjić prihvaćen je jednoglasno u predloženom
tekstu.

AD 2)
Na osnovu zaključka sa 3. sjednice, VMO je verificiralo Izvješće o radu MO
Školjić u 2014. godini sastavljeno od strane tajnika MO.
Izvješće je u prilogu zapisnika i njegov sastavni dio.

AD 3)
Tajnik MO upoznao je Vijeće sa obvezom svakog Vijeća za izradu i od strane
predsjednika VMO potpisivanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za prethodnu godinu i
donošenjem mjera i aktivnosti za poboljšanje eventualnih nepravilnosti u 2015. godini, a
temeljem administrativne podloge koja se priprema u Direkciji za mjesnu samoupravu, a
što je sve potrebno obaviti zaključno s 28. veljače 2015., te ih je u osnovnim crtama
upoznao sa izgledom i sadržajem tog dokumenta.
Po provedenoj raspravi, VMO je zaključilo da se o tom dokumentu neće posebno
glasovati, obzirom da se radi o poslovnim procesima za mandata prethodnog Vijeća, ali
kako je istovremeno isti predsjednik VMO i u ovom mandatu, Izvješće o radu za 2014.
zajedno s osnovnim financijskim pokazateljima je već usvojeno a zakonitost i svrhovitost
trošenja sredstava za realizaciju programa rada MO podložna je kontinuiranom praćenju
i kontroli na razini Grada, nema prepreke da predsjednik VMO potpiše traženu
dokumentaciju.

Kako pod točkom "razno" nije bilo dodatnih posebnih zaključaka vijeća predsjednik je u
18:30 zaključio sjednicu.
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IZVJEŠĆE
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi
programa, prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski
plan)
Vijeće je tijekom 2014. godine provodilo slijedeće aktivnosti:
 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog
poziva građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i
uređenja područja mjesnog odbora, pojedinačnim zahtjevima građana i
procjenom članova vijeća
 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju
važnosti rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora
 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem održanih sastanaka s ovlaštenim
osobama vlasnika stanara, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom
članova vijeća,
 izradilo program rada vijeća mjesnog odbora
 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci
Tijekom 2014. godine održano je 8 sjednica sa ukupno 34 točke dnevnog reda.
Radi rješavanja prometnih, sigurnosnih i komunalnih problema, te s ciljem prikupljanja
mišljenja građana radi poboljšanja životnog okruženja građana s područja mjesnog odbora, kao i
radi provedbe programa VMO održani su slijedeći sastanci:
1. Sastanak je s pročelnicom Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankicom
Perhat i voditeljima udruge "Oaza", te stanarima zgrada Ivana Grohovca 2 i Žrtava
fašizma 8 na temu analize rada gradskog prihvatilišta za beskućnike (Žrtava fašizma 8)
2. Sastanak sa suorganizatorima malonogometnog turnira "4. Kup Delte" iz MO Luka i MO
Centar-Sušak radi utvrđivanja aktivnosti i dinamike organizacije turnira
3. Pokrenute inicijative vijeća



Inicijativa prema Gradonačelniku za postavljanje spomen ploče Ivanu Kobleru na zgradu
današnjeg "Varteksa", a nakon uređenja trga

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog
odbora i poboljšanju kvalitete stanovanja




Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području
mjesnog odbora, obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata
za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata
komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.
Vijeće je i putem ovlaštenih predstavnika stanara ustrojilo dostavu podataka o
stanju komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata.

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi


održana je jedna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi s 18 prisutnih građana u
okviru Dana Mjesnog odbora

6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja
U 2014. godini nije bilo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja.
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture
U području kulture Vijeće MO je na Pavlinskom trgu tijekom kolovoza (četiri četvrtka)
organiziralo tradicionalnu manifestaciju "Ljeto u Starom gradu".
Prve večeri manifestacije nastupio je "Mystic Rose Ensemble"" s repertoarom latino i jazz
klasika. Riječ je bila o glazbeno plesnoj večeri koju je publika vrlo dobro prihvatila.
Druge večeri na repertoaru je bila tradicionalna revija nagrađenih filmova s prošlogodišnjeg
međunarodnog festivala "KRAF
Treće večeri, nastupili su Duško Jeličić i grupa "Bonaca" " s repertoarom pjesama
primorskog i istarskog melosa ("Ča –va)l
Posljednje večeri bio je već tradicionalan "Dječji dan" s nastupom zborova "Morčići" i "Mali
Riječani" i nagradnom likovnom radionicom za predškolce i osnovnoškolce pod nazivom "Volim
Stari grad i Školjić" s 40-tak neposredno uključene djece.
Za realizaciju je utrošeno:
Odjel gradske uprave za kulturu – 16.000,00 kn
- usluga produkcije "Nema problema" d.o.o. – 16.000,00 kn
Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 5.836,01 kn
- ZAMP – 915,63 kn
- reprezentacija i materijal za likovnu radionicu, nagrade učesnicima – 1.170,38
- usluga predprodukcije "Nema problema" d.o.o. – 3.750,00 kn
UKUPNO: 21.836,01 kn
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta
U 2014. godini Iz područja sporta Vijeće je organiziralo malonogometni turnir "4. KUP
Delte" – Turnir je održan 31.svibnja i 01.lipnja 2014.. na igralištu Delta. Organiziran je u suradnji sa
MO Luka, MO Centar-Sušak i Direkcijom za mjesnu samoupravu. Turnir je dio programa kojim se
obilježava Dan Sv. Vida, zaštitnika grada. Sudjelovalo je 11 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada,
koje zajedno sa sucima, pomoćnicima i posjetiteljima čine oko 130-150 korisnika programa. Na
turniru je pobijedila je ekipa MO Srdoči.
U organizaciji su sudjelovali i/ili pomogli:
 SDP Rijeka




Ugor d.o.o.
GD Crveni križ Rijeka

Za realizaciju iz sredstava MO Školjić je utrošeno:
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu – 2.424,16 kn
- pehari, medalje i plakete: 982,00 kn
- domjenak za igrače MO Školjić i osvježenje za organizatore: 462,16 kn
- nagrada za prvoplasiranu momčad (poklon bon): 790,00 kn
Donacije 300,00 kn
- domjenak za igrače MO Školjić – 300,00 kn
Poticaji 300,00 kn
- reprezentacija za igrače i goste kupa Delta – 300,00 kn
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci
Iz područja brige o djeci VMO Školjić je za djecu s područja mjesnog odbora priredilo:
 Doček Djeda Božićnjaka. Priredba "Vidov san" održana je u prostorijama Ri Teatra, a u
izvođenju Ri Teatra". Djeda Božićnjaka dočekalo je zajedno s roditeljima i/ili nonićima 50
predškolaca, što ukupno čini oko 130 korisnika programa. Nakon prigodnog programa Djed
Božićnjak darivao je djecu koja su ga dočekala.
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave
Programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave:
1. Dan Mjesnog odbora – 29.09. – 02.10. 2014.
 akcija čišćenja glomaznog otpada iz stanova (postava baja),
 akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi,
 nastup "Morčića" i "Malih Riječana" na trgu "Pul Vele crikve" uz izložbu radova sa "Ljeta u
Starom gradu" i susret vijećnika MO s građanima
 predavanje o crticama iz povijesti Školjića
 susret s volonterima i suradnicima MO
Za realizaciju utrošeno 1.924,79 kn:
koordinacija i produkcija nastupa zborova – "Nema problema" d.o.o. –
1.250,00 kn
ZAMP – 210,00 kn
reprezentacija – 464,79 kn
2. Glasilo "Pod voltun"
 U 2014. godini VMO je izdalo jedan dvobroj glasila "Pod voltun", tiskan u 800 primjeraka na 32
stranice A5 formata. Glasilo je podijeljeno u poštanske sandučiće na područje MO.
Za realizaciju (tisak glasila) utrošeno je 5.600,00 kn
3. Doček Djeda Božićnjaka (opisan u točki 9.)
Za realizaciju utrošeno:
Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 3.924,60 kn
- Pokloni za prijavljenu djecu: 1.424,60kn
- Naknada za predstavu: 2.500,00 kn

Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro računu mjesnog odbora iznose 216,17 kn
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora
 reprezentacija: 1.288,05 kn

11. Prihodi i rashodi vijeća
PRIHODI

40.550,00 kn

Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)
Odjel gradske uprave za kulturu
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Donacije
Poticaji

20.000,00 kn
1.500,00 kn
16.000,00 kn
2.450,00 kn
300,00 kn
300,00 kn

RASHODI

37.813,78 kn

Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)
Odjel gradske uprave za kulturu
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Donacije
Poticaji

17.501,57 kn
1.288,05 kn
16.000,00 kn
2.424,16 kn
300,00 kn
300,00 kn

Predsjednik VMO
Juro Perković

