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ZAPISNIK
5. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
31. ožujka 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 24.03.2015. uz predloženi
DNEVNI RED

1. Priprema za predlaganje komunalnih prioriteta za 2016. godinu
2. Razno
Na sjednici su bili prisutni svi članovi VMO
Nakon što je utvrđen kvorum dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
AD 1)
Tajnik MO upoznao je, odnosno podsjetio Vijeće s obvezom, načinima i rokovima
predlaganja komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
Tako je istaknuo da se mogu predlagati manji komunalni zahvati kao što su:
izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih
čekaonica, postave tijela javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje
kolnika, izrada nogostupa, odvodnja oborinskih voda, uređenje prometne signalizacije i
tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl.
Rok za predlaganje od strane građana počinje od 01. travnja 2015. i traje do 20.
travnja 2015., a što će biti objavljeno na web stranici Grada Rijeke, dok su Vijeća MO
obvezna prve prijedloge komunalnih prioriteta za 2016. godinu dostaviti OGU za
komunalni sustav oko polovine svibnja 2015. da bi u konačnici na temelju podnesenih
prijedloga, VMO izradilo program i utvrdilo prioritete u rješavanju, koji će po usvajanju na
Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini, a što se
očekuje koncem godine.
VMO je informaciju primilo na znanje, izrazivši međutim ujedno primjedbu da se
godinama ponavlja ista situacija da se predlažu prioriteti za narednu godinu a da još nisu
niti započeti oni utvrđeni za tekuću, a ponekad se tek pokreću oni iz prethodne, što
zbunjuje i vijećnike, a kamo li ne bi i same građane.
Član VMO Predrag Miletić dodatno je izrazio mišljenje da bi pri predlaganju
prioriteta ubuduće trebalo više pozornosti posvetiti obnovi asfalta na nogostupima, pa i
nekim prometnicama jer su ti radovi najkonkretniji, građanima najvidljiviji i
najsvrsishovitiji, neovisno o tome što MO Školjić godišnje raspolaže tek s 80.000,00 kn
za prioritete pa objektivno u jednoj godini nije moguće mnogo postići.

Kako pod točkom "razno" nije bilo dodatnih posebnih zaključaka vijeća predsjednik je u
18:30 zaključio sjednicu.
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