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ZAPISNIK
7. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
12. svibnja 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 09.05.2015. uz predloženi
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje liste prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu
2. Razno
Na sjednici su bili prisutni svi članovi VMO, te g. Koraljko Pasarić – predsjednik
pododbora za kulturu i urednik glasila „Pod Voltun“.
Nakon što je utvrđen kvorum dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
AD 1)
Po provedenoj raspravi i stručno-tehničkom usuglašavanju, VMO je jednoglasno
usvojilo zaključak kojim se Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kao komunalni
prioriteti MO Školjić za 2016. godinu predlažu slijedeći zahvati:
1)
Proširenje nogostupa u Vodovodnoj ulici nasuprot Državnog
arhiva uz postavljanje stupića za zaprečavanje parkiranja na proširenom dijelu
nogostupa
2)
Uređenje nogostupa u ulici Fiumara od križanja s ulicom Žrtava
fašizma do spoja s Trgom Bana Jelačića
3)
Uređenje nogostupa u ulici Žrtava fašizma od križanja s ulicom
Ivana Grohovca do križanja s Agatićevom
4)
Uređenje nogostupa u ulici Školjić od križanja s Titovim trgom do
križanja s ulicom Ivana Grohovca
AD 2)
a) Tajnik MO potvrdio je Vijeću da će se 31.05. 2015. na terenima Športskog
društva Zamet, Obitelji Sušanj 2, održat tradicionalni sportski susreti (igre) mjesnih
odbora Grada Rijeke povodom Dana Svetog Vida.
Prema preuzetim obvezama, g. Koraljko Pasarić formirao je ekipu u boćanju u
sastavu: Koraljko Pasarić, Mladen Matejčić, Bojan Brozina i Deizi Štimac, a Predrag
Miletić ekipu u briškuli i trešeti u sastavu Mario Tot i Robert Blašković.
Također je zajedno s predsjednikom VMO Jurom Perkovićem i zamjenikom
predsjednika Zlatanom Kupčakom potvrdio i da pripreme za Kup Delte idu po planu,
prijavilo se 14 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada Rijeke a Kup će se održati 29., 30. i
31. svibnja 2015. na igralištu Delta.

Vijeće je primilo izvještaj k znanju i prihvatilo prijedlog g. Pasarića da se nakon
odigranih turnira razmotri mogućnost izlaženja novog broja glasila „Pod Voltun“ u kojem
bi se obuhvatile i ove aktivnosti MO-a
b) Predsjednik VMO i vijećnik Predrag Miletić obavijestili su Vijeće da su u ime
VMO, a g. Miletić i kao gradski vijećnik Grada Rijeke dana 15. lipnja prisustvovali
svečanom otvaranju spomen ploče Ivanu Kobleru na Koblerovom trgu, čime je napokon
od strane Grada realiziran i zaključak ovog Vijeća, odnosno inicijativa g. Miletića da se
Giovanniu Ivanu Kobleru i na ovaj način oda zaslužena počast
c) Tajnik MO izvjestio je Vijeće da je 10. svibnja u organizaciji KD „Čistoća“
uklonjena topola na Školjiću preko puta k.br. 9, a što je zahvat u okviru komunalnih
prioriteta MO za 2014. godinu koji podrazumijeva i sadnju platane na mjestu srušene
topole, tj. stabla primjerenijeg urbanoj sredini i koje nije alergen odnosno iritant, za
razliku od topole.
Kako pod točkom "razno" nije bilo dodatnih posebnih zaključaka vijeća predsjednik je u
18:30 zaključio sjednicu.
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