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ZAPISNIK
S 6. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
6. sjednica VMO Grada Trsata održana je 26. veljače 2015. (četvrtak) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jana Sertić, predsjednica VMO
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO
- Arsen Mihelčić, član VMO
- Marija Brčić, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Zapisnik s 5. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti:
- Dan žena
2. Sastanak članova VMO sa odjelima gradske uprave, komunalnih i
trgovačkih društava Grada Rijeke – prijedlozi tema termina sastanka
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO kako će predavanje na temu
''Kreativna snaga žene'' održati Tanja Stanić Brdar. Predavanje će se održati u četvrtak, 5.
ožujka 2015. godine s početkom u 18 sati.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako klapa ''Sinjal'' nije u mogućnosti nastupiti
za Dan žena. Članovi VMO nastojati će pronaći izvođače do pnedjeljka, 2. ožujka 2015.
godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.

AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je, s obzirom na novi sastav VMO, da tajnik
MO predloži teme za sastanak s predstavnicima gradskih odjela, komunalnih i trgovačkih
društava Grada Rijeke.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako će sastanak vjerojatno biti
organiziran tijekom ožujka.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 3
A) Hep – izmjena električnih stupova
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je po obilasku ulica Božene VilharŽirovnik i Rose Leard e-mailom izvijestio nadležne HEP-a sa upitom o roku sanacije
prostora oko betonskih stupova na području Strmice.
Predložio je da se pričeka tjedan dana te da se, u slučaju da HEP ne dogovori, pošalje
službeni dopis.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

B) Postava zaštitnih stupića u Ulici Vrlije
TD ''Rijeka promet'' d.d. pozitivno je odgovorilo na zahtjev za postavljanje prometnih
stupića u Ulici Vrlije na nogostup nasuprot kućnih brojeva 3 i 5.
Za realizaciju se čeka odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.
C) Usporavanje prometa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca
TD ''Rijeka promet'' d.d. dostavilo je odgovor kojim ne smatra opravdanim prijedlog
MO za postavljanjem dodatne prometne signalizacije kojom bi se više ograničavala
brzina na navedenoj prometnici u blizini svetišta Gopse Trsatske.
VMO nije zadovoljno odgovorom jer je dopisom zatražen sastanak sa predstavncima
TD ''Rijeka promet'' d.d. prije donošenja rješenja.
Predloženo je da VMO u dogledno vrijeme ponovo zatraži sastanak uvezi rješenja
ovog problema.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
D) Proširenje javne rasvjete na igralištu Osnovne škole ''Trsat''
KD ''Energo'' d.o.o. dostavilo je odgovor u kojem navodi kako je zahtjev OŠ ''Trsat''
djelomično opravdan. Za postavljanje dodatnog rasvjetnog tijela biti će potrebna
pismena suglasnost vlasnika ili upravitelja zgrade.
Odgovor će biti dostavljen OŠ ''Trsat''.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.

E) Eko akcija
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prijedlogom Direkcije za mjesnu
samoupravu u vezi izmjene rashoda za ekološku akciju.
Prijedlogom su planirani rashodi umanjeni sa 1.200,04 na 1001,25 kn na način da je
planirano učestvovanje 25 osoba umjesto 30.
VMO nije imalo primjedbi na izmjenu planiranih troškova.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 18 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

