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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22.12.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

7. sjednica VMO Mlaka održana je 22.12.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO. 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Zbog izostanka tajnice, ulogu zapisničara preuzeo je predsjednik Vijeća Ivo Simper 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u prosincu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o programima realiziranim u prosincu: 
 
1. Doček Svetog Nikole 
2. Likovna radionica 
3. Ususret Božiću 

            
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
 

• Vijeće je kao dopunski prioritet za 2010. godinu predvidjelo postavu rasvjetnog tijela 
na južni prilaz Školi za elektrotehniku i računalstvo (na zavoju pored radionice). 
Škola je dostavila pismenu suglasnost. U istoj zgradi djeluje i Elektroindustrijska i 
obrtnička škola, koja još nije dostavila suglasnost, ali je predsjedniik Vijeća u 
telefonskom razgovoru zamolio što brži odgovor, kako bi Energo mogao pristupiti 
izvoñenju radova. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor Odjela za komunalni sustav koji će izvršiti traženo 

orezivanje grana drveća ispred nebodera R. Benčića 11 do ožujka 2011. godine. 
Odgovor će se proslijediti ovlaštenom predstavniku zgrade. 

 
• Vijeće prihvaća zahtjev Nezavisne liste Elene Dorčić-Spatola za korištenje dvorane 

MO Mlaka. Raspoloživi termini dogovorit će se s tajnicom. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Odbora za komunalno gospodarstvo na dopis 
kojim se od Vijeća tražio popis aktualne komunalne problematike.  

  
 
AD 3 
 
• Gña Elena Dorčić-Spatola iznijela je nekoliko prijedloga: 
1. U ulici Luki (preko puta k. br. 15) oštećen je kontejner za smeće - nedostaje poklopac. 

Potrebno je uputiti zahtjev za novi kontejner tehničkoj službi „Čistoće“. 
2. Gdin Vjeran Piršić održao je u nekoliko mjesnih odbora besplatno predavanje na temu 

„Voda – blago bez cijene“. Vijeće je suglasno da ostvari s njim kontakt kako bi 
eventualno dogovorili predavanje. 

3. U kontaktu s poznatim riječkim gitaristom Mariom Šimunovićem spomenuta je 
mogućnost održavanja tečaja gitare u dvorani MO Mlaka. Potrebno je definirati uvjete, a 
zatim uputiti pismeni zahtjev Vijeću MO Mlaka. 

 
• Gdin Terpić ima informaciju o volonterki koja bi mlañoj ili starijoj populaciji s našeg 

područja  (ovisno o interesu) održavala poduke iz crtanja. Takoñer je potrebno definirati 
uvjete, a zatim uputiti pismeni zahtjev Vijeću MO Mlaka. 

 
• Gdin Simper je zamolio vijećnike da započnu prikupljati materijale koji bi se mogli 

objaviti u Biltenu. 
 

 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Ivo Simper, prof. Ivo Simper, prof. 
 


