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Rijeka,

31.10.2013.
ZAPISNIK
S 46 SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

46. sjednica VMO Školjić održana je 31.10.2013. s početkom u 17 sati u prostorijama
MO Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik 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.
2.
3.
4.

Dogovor oko realizacije programa Dan MO
Bilten
Programi rada za 2014.
Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Temeljem zaključaka s prethodne sjednice predsjednik VMO upoznao je vijećnike s
planiranim aktivnostima povodom Dana MO koji bi se održali u razdoblju 08.11.2013. do
15.11.2013. i to:
•
•
•
•
•

akcija čišćenja glomaznog otpada iz stanova (postava baja),
akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi,
nastup "Morčića" i "Malih Riječana" u Muzeju djetinjstva i susret vijećnika MO s
grañanima
predavanje o industrijskoj i povijesnoj baštini Školjića (g.Predrag Miletić)
susret s volonterima i suradnicima MO

Uzimajući u obzir financijski plan i potrebna sredstva za pokriće troškova predloženo je
da se za Dan MO utroši oko 2.300,00 kn s pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu i
to za pokriće troškova produkcije "Morčića" i "Malih Riječana" ("Nema problema" d.o.o.),
kupovinu sokova i bombona za djecu, te za manji domijenak s volonterima.

AD 2)
Temeljem zaključka s prethodne sjednice, g. Koraljko Pasarić kao glavni urednik
informativnog lista "Pod Voltun" predložio je da naredni broj iziñe kao dvobroj u prosincu
2013. (br 12/13) na 32 stranice A5 formata u 800 primjeraka sa slijedećim tekstovima,
odnosno temama:
- najava dočeka Djeda Božićnjaka
- komunalni prioriteti iz 2013. i najava prioriteta za 2014.
- Dani MO 2013.
- Ljeto u Starom gradu 2013.
- Sportske igre MO i 3. "Kup Delte" 2013.
- tekstovi o ureñenju Arheološkog parka i Tarsatičkom principiju, te o zgradi ex Rade
Končara, te tradicionalna rubrika "plus i minus" o nedostatku klupa na obnovljenim
trgovima u Starom gradu
Kako je istaknuo, dio tekstova već je spreman, dio je u pripremi, a preostalo (Dan MO I
komunalni prioriteti 2013 I 2014. bi se pripremili do konca studenog.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedloge.
AD 3)
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedloge programa rada VMO za 2014. godinu dok će
se konačni programi verificirati naknadno, nakon dobivenih očitovanja od nadležnih odjela
gradske uprave.
AD 4)
Kako dalje nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio
sjednicu.
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