PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Mjesni odbor Luka
Vijeće Mjesnog odbora
KLASA: 026-02/09-02/10
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1
Rijeka, 22.10.2009.
ZAPISNIK
SA 49. SJEDNICE VMO LUKA
49. sjednica VMO Luka održana je 22.10.2009. (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u
prostorijama MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
• Željko Selci, član VMO
• Zlatko Leporić, predsjednik Komunalnog pododbora
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
• Vlado Matijašić, član VMO
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Saša Pavlović, pozdravio prisutne i predložio slijedeći:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice
Prijave programa za 2010. godinu
Komunalni prioriteti za 2010. godinu
Bulletin za 2009. godinu
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD1
Zapisnik sa 48. sjednice MO Luka jednoglasno je usvojen.
AD2
Vijećnici MO Luka usvojili su programe i akte koji će se predati Odjelu za gradsku samoupravu i
upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu, a to su:
• Program – Dani MO za 2010. godinu
• Izrada biltena za 2010. godinu
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Doček djeda Mraza za 2010. godine
Ostale aktivnosti koje će VMO Luka poduzimati na ureñenju područja mjesnog odbora i
poboljšanju kvalitete stanovanja u 2010. godini
• Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti VMO Luka iz područja zdravstva i socijalne skrbi u
2010. godini
Vijećnici su usvojili spomenute programa i akte, koji se nalaze u prilogu ovog Zapisnika i čine
njegov sastavni dio.
•
•

AD3
Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne sa očitovanjem nadležnih službi na prijedloge prioriteta
Mjesnog odbora za 2010. godinu. Od ukupno 10 prijedloga vijećnika tri su odbijena ili već sanirana
iz sredstava redovnog održavanja.
Vijeće MO Luka se slaže i usvajaju se prioriteti kako su obrañeni od strane nadležnih službi.
AD4
Gdin. Zlatko Leporić je izradio glasilo Mjesnog odbora Luka za 2009. godinu. Gña. Mirjana
Karabaić, zamjenica predsjednika doradila je Bulletin koji je tajnica mailom dostavila ostalim
vijećnicima na čitanje. Nisu imali primjedbi. Pohvalili su izgled i sadržaj Bulletina kojeg će tajnica
proslijediti u Direkciju za mjesnu samoupravu na kontrolu, kako bi sve bilo spremno za tisak u
studenom 2009.
AD5
•

•

Predsjednik VMO Luka g. Saša Pavlović upoznao je prisutne sa prijedlogom zamjesnke
lokacije po komunalnim prioritetima za 2009. godinu u visini 16.000,00 kn. Rijekaprometu
d.o.o. se predložilo sanacija nogostupa u Trnininoj ulici uz kućni broj 1 (uključujući
sanaciju ivičnjaka i šahte), te nastavno i uz kućni broj 3, od spoja s Verdievom duž
trgovine Brodokomerca, ovisno o sredstvima.
Predsjednik VMO Luka pročitao je dopis OGU za razvoj, urbanizam i ekologiju kojim je
MO Luka obaviješten o rješenju reklamacije Veleopreme iz Wencelove 4, za lokaciju
kontejnera za smeće u Zagrebačkoj 1: nova pozicija kontejnera je Wenzelova ulica, prvo
parkirno mjesto prema jugu.

AD6
•
•

Vijećnici su se složili da je akcija Novog Lista pod imenom "šćeto-neto", koja je započela
s MO Luka uglavnom korektno objavljena.
Gdin. Saša Pavlović je vijećnike informirao igralištu: Izvedbeni grañevinski projekt je u
postupku odobravanja u Luci Rijeka.
Predsjednik VMO je u 20,30 sat zaključio sjednicu.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Davorka Milanović
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Predsjednik VMO Luka:
Saša Pavlović

