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ZAPISNIK
54. SJEDNICE VMO LUKA
54. sjednica VMO Luka održana je 18.03.2010. (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
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Vlado Matijašić, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice VMO Luka:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Komunalni prioriteti 2011
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Saša Pavlović predložio je da članovi Komunalnog pododbora i dva vijećnika
slijedeći tjedan obiñu teren mjesnog odbora i ustanove što bi bilo nužno prijaviti za sanaciju kroz
komunalne prioritete za 2011. godinu.
Zaključak:
•

U četvrtak 25.03. će komisija u sastavu: g. Zlatko Leporić, g. Šaban Mahmutović, gña.
Mirjana Karabaić i g. Saša Pavlović obići teren i prijedloge prioriteta dostaviti tajnici
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kako bi ih predala do 02. 04. , kada ističe rok za predaju.

AD 2
1. Predsjednik Komunalnog pododbora g. Leporić, osvrnuo se na odluku Vijeća koja je
donesena na prošloj sjednici, a kojom se VMO Luka slaže da se, za slučaj nedostatka
Gradskih sredstava za izgradnju igrališta izvrši prenamjena sredstava komunalnih
prioriteta za 2010. godinu. Predlaže da se točno odredi čega bi se Vijeće odreklo od
spomenutih prioriteta.
Zaključak:
• Nakon kraće diskusije zaključeno je da se Vijeće neće odreći niti jednog prioriteta
nego će se oni rješavati, ali s dinamičkim pomakom.

2. Predsjednik Vijeća gdin. Saša Pavlović informirao je vijećnike o dopisu poslanom
pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav, gñi. Ireni Miličević, koji se
temelji na peticiji stanara Zagrebačke 10 i Verdieve 9. Peticijom zahtjevaju uklanjanje
nekoliko kioska za prodaju tekstilne robe koji se nalaze na ulazu u zgradu.
3. Gdin. Saša Pavlović informirao je prisutne o dopisu Komunalnog pododbora kojim
izvješćuju o zagañenju okoliša u ulici Riva Boduli kod kućnog broja 3. Golubovi koji su
nastanjeni na jedinici klima ureñaja kod ulaza u zgradu, svojim izmetom prljaju fasadu i
nogostup što predstavlja izuzetno ružnu sliku, a nije isključena niti zaraza u ljetnim
mjesecima.
Zaključak:
•

Tajnica će pripremiti dopis Direkciji za komunalno redarstvo. Priložit će se
fotografije onečišćenog mjesta.

4. Gdin. Saša Pavlović informirao je prisutne o dopisu Komunalnog pododbora kojim
izvješćuju o komunalnom neredu u Zagrebačkoj ulici kod kućnog broja 14:
- Na fasadi "strše" instalacije od demontiranog klima ureñaja;
- Prometni znak se iskrivio i uskoro se neće moći proći od njega;
- Na fasadi nekadašnjeg restorana "Grandis placa" vise nosači od tende;
Zaključak:
• Tajnica će pripremiti dopis Direkciji za komunalno redarstvo. Priložit će se
fotografije s lica mjesta.
5. Gdin. Saša Pavlović informirao je prisutne da još uvijek nije stigao nikakav odgovor iz
Ureda Grada na dopis Vijeća upućen 03.02. o.g. kojim se zatražila preslika Ugovora o
koncesiji zaključenog izmeñu Grada Rijeke i Tržnica Rijeka d.d.
Zaključak:
• Tajnica će pripremiti dopis – požurnicu kojom će zatražiti hitan odgovor od Ureda
Grada, na znanje Gradonačelniku.
6. Gdin. Saša Pavlović informirao je prisutne o ishodu sastanaka i razgovora u Rijeka
prometu vezanih za mogućnost parkiranja na Delti za grañane s područja centralne
gradske tržnice. Zainteresirani grañani moraju otići u Rijeka promet i upisati svoje
podatke na spisak koji će biti dostavljen naplatničarima na parkiralištu Delta. Za
današnju sjednicu predsjednik ima samo usmeni dogovor, jer direktorica Rijeka
prometa nije stigla potpisati dokument.
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Zaključak:
• Kada se zaprimi pisani i ovjereni dokument iz Rijeka prometa obavijestit će se
grañani s područja centralne gradske tržnice o mogućnosti parkiranja na Delti.

7. Gdin. Zlatko Leporić je proučio je i ukratko objasnio prisutnima Odluku Gradskog vijeća
o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom. Presliku
materijala dobili su svi prisutni.
8. Gña. Mirjana Karabaić je postavila pitanje: " Zašto fontana ispred zgrade HNK Ivana pl.
Zajca već duže vrijeme nema vode? "
Zaključak:
• Tajnica će se o ovome telefonom raspitati u Odjelu gradske uprave za komunalni
sustav i izvjestiti vijećnike.

AD 3
Član Vijeća g. Željko Selci izvijestio je prisutne o sastanku koordinatora za sport koji se održao
17.03 o.g. povodom obilježavanja Sv. Vida. Ove godine će se ovaj dogañaj organizirati
skromnije. Predloženo je samo tri vrste nadmetanja: boćanje, kartanje i povlačenje konopa.
Moguća lokacija je MO Zamet koji raspolaže s adekvatnim sportskim objektima. Kako Mjesni
odbor Luka ima ekipu za mali nogomet, vjerojatno neće prijaviti nikoga za predloženo
natjecanje. Imali bi ekipu za stolni tenis da je organizirano i takvo natjecanje u sklopu dana Sv.
Vida.
Zaključak:
• Ukoliko se predložena natjecanja prošire i na stolni tenis MO Luka će prijaviti
ekipu. U protivnom ove godine neće sudjelovati.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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