PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Mjesni odbor Luka
Vijeće Mjesnog odbora
KLASA: 026-02/09-02/12
URBROJ: 2170/01-09-10-2009-1
Rijeka, 03.12.2009.
ZAPISNIK
SA 51. SJEDNICE VMO LUKA
51. sjednica VMO Luka održana je 03.12.2009. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
•
•
•
•
•
•
•

Saša Pavlović, predsjednik VMO
Mirjana Karabaić, zamjenica predsjednika VMO
Željko Selci, član VMO
Žarko Mataja Mafrici, 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

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Saša Pavlović, pozdravio prisutne i predložio slijedeći:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 50 sjednice
Završne pripreme za Doček Djeda Mraza i Božićni koncert
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD1
Zapisnik sa 50. sjednice MO Luka jednoglasno je usvojen.
AD2

•

Vijećnici su se nakon kraćeg razgovora složili da je organizacija dočeka Djeda Mraza
planiranog za 20.12.2009. godine (nedjelja) u 12:00 sati, gotovo završena:

a) 18.12. će se pozvati gña. Sali u HNK koja će osigurati kostim Djeda Mraza
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b) tajnica je pripremila pozvnice za 53 djece koje će poslati u tjednu od 07. do 11. prosinca,
zajedno s narudžbom za poklone firmi NIRD d.o.o.
c) Obitelj Redžepi koja se javila u tajništvo 02.12. sa adrese Janeza Trdine 9, tvrdeći da su
djeca prethodnih godina primala darove u MO Luka, ne mogu biti uključeni u ovu priredbu
jer ne stanuju na području MO Luka i prekasno su se javili. O tome će ih tajnica telefonom
obavijestiti.
•

Koncert povodom dolazećih blagdana predviñen za 11.12. u Circollu je takoñer u
završnoj fazi:

a)
b)
c)
d)
e)

Gdin. Žarko Mataja Mafrici je već dogovorio i izvoñače i repertoar
Tajnica će poslati pozivnice prema spisku svakog od vijećnika.
Tajnica će izraditi i plakate koje će vijećnici postaviti u kvartu
Tajnica će neposredno pred koncert obavijestiti medije o dogañaju
Za domjenak će se pobrinuti gdin. Žarko Mataja Mafrici u Mercatoru d.o.o. kao i za
koncert povodom dana MO-a.

AD3
a) Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne sa dopisom OGU za komunalni sustav, kojim
izvješćuju Mjesni odbor Luka da se stanje s problematičnim zakupnikom gradskog
prostora Društvom YOGA u zgradi V. Lisinski 8 u odnosu na srpanj ove godine popravilo,
a protiv njega su poduzete i mjere kako se prostor ne bi koristio na neprimjeren način.
b) Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne sa dopisom OGU za komunalni sustav, kojim
izvješćuju Mjesni odbor Luka da su izdali odobrenje Rijeka prometu d.o.o. za postavljanje
jednoredne zaštitne ograde ispred ulaza u dječju igraonicu "Happy" u Ribarskoj 48.
c) Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne sa dopisom gñe. Trcol iz Zagrebačke 1, koja
se Vijeću posmenim putem obratila s pritužbom na premještanje kontejnera za smeće iz
Zagrbačke u Wencelovu ulicu. Iako je ulaz u njen stan u Zagrebačkoj, većina prozora
njenog stana gleda na Wencelovu ulicu pa joj sada smeta neugodan miris smeća i buka u
noći kada nadležne službe prazne kontejnere.
Tajnica će uputiti dopis gñi. Trcol da se obrati OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg 3, kao nadležnom odjelu Grada.
d) Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne sa molbom tvrtke Vihor d.o.o. koja je vlasnik
caffe bara "Capuccio" u Zgrebačkoj 23. Obratili su se Vijeću s molbom da im se omogući
proširenje terase na kolnik, na područje 4 ucrtana parkirna mjesta okomito na pločnik. Za
slučaj odobrenja Grad bi ostao bez dva parkirna mjesta, a preostala dva bi se ucrtala
paralelno s pločnikom i na taj način bi se zadržala ista širina kolnika za promet.
Gña. Mirjana Karabaić i gdin. Zlatko Leporić smatraju da se Vijeće neprestano bori za
uvoñenje reda na parkiralištu na području tržnice i njihovo je mišljenje da ne treba dati
suglasnost za proširenje terase Caffe baru Capuccio.
Predsjednik VMO nakon kraće diskusije zaključuje da tajnica nazove g. Mrvoša u Rijeka
promet i informira se o nadležnosti za donošenje odluke o proširenju terase kako bi tražioca
VIHOR d.o.o. uputili na pravu adresu.
AD4
a) Predsjednik VMO Luka upoznao je prisutne o svečanom nagrañivanju volontera u
organizaciji udruge za razvoj civilnog društva SMART u suradnji s Gradom i Županijom.
Njihova komisija je izabrala Zlatka Leporića za dodjelu priznanja za njegov volonterski rad
u MO Luka. U Mjesni odbor su stigle pozivnice za prisustvovanje dodjeli nagrada i
priznanja u hotelu Bonavia 05. prosinca u 12:00 sati. Odazvati će se predsjednik VMO
Saša Pavlović, zamjenica predsjednika gña. Mirjana Karabaić, član VMO gdin. Žarko
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mataja Mafrici i tajnica Davorka Milanović.
b) Vijećnici su pojedinačno dali informacije o zatraženim i obećanim donacijama koje bi se
trebale realizirati tijekom prosinca 2009. godine.
c) Predsjednik je informirao prisutne da je 500 primjeraka Bulletina stiglo u mjesni odbor.
d) Gña, Mirjana Karabaić je podsjetila vijećnike da uskoro počinje prodaja jelki na dijelu
Verdieve ispred mjesnog odbora. Boji se da će se ponovo zaprljati bijeli kamen i to ne
samo zelenilom kao posljedica gaženja po granama, već i smolom borova što je vrlo
teško za očistiti.
Zadužuje se tajnica da nazove gñu. Silvanu Šubat, direktoricu Tržnica d.d. i pita je da li su
predvidjeli nekakvu zaštitu za kamen od strane zakupnika površina na tom dijelu Verdieve
ulice.
e) Gdin. Šaban Mahmutović je informirao vijećnike o propaloj šahti na pločniku Verdieve
ulice izmeñu kućnog broja 6 i 8. Na dijelu pločnika uz šahtu se otvorila rupa koja
predstavlja opasnost i za pješake.
Zadužuje se tajnica obavijestiti nadležne službe kako bi se sanirala šahta i pločnik.
f)

Gña. Mirjana Karabaić informirala je vijećnike neadekvatnoj rasvjeti u Kazališnom parku –
ne gori 10 lampi.
Zadužuje se tajnica obavijestiti nadležne službe koje bi trebale zamjeniti žarulje.

Predsjednik VMO je u 20,00 sati zaključio sjednicu.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Davorka Milanović
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Predsjednik VMO Luka:
Saša Pavlović

