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Rijeka, 30.06.2015.

ZAPISNIK
8. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
30. lipnja 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 24.06.2015. uz predloženi
DNEVNI RED

1. Pripreme za organizaciju programa „Ljeto u Starom gradu“
2. Razno
Na sjednici je bilo prisutno 5 članova VMO-a, te g. Koraljko Pasarić – predsjednik
pododbora za kulturu i urednik glasila „Pod Voltun“. Odsutan zamjenik predsjednika
VMO Zlatan Kupčak.
Nakon što je utvrđen kvorum dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
AD 1)
Tajnik MO i Koraljko Pasarić izvijestili su Vijeće da u srpnju započinju pripreme
za 10. „Ljeto u Starom gradu“ koje podrazumijevaju pribavljanje potrebnih suglasnosti za
korištenje javnih površina (Pavlinski trg) od strane Grada Rijeke, osiguranje električne
energije, dovoz i odvoz te montažu bine, kontaktiranje s medijima, izrada i distribucija
plakata i slično.
Međutim kako je g. Pasarić je napomenuo da mu od strane Grada Rijeke –
Odjela za kulturu - kao producentu programa „Ljeto u Starom gradu“ još nije isplaćeno
ništa od ugovorenih 16.000,00 kn iz prošle godine, a ove godine je odobreno tek
7.000,00 kn, postaje upitan način i opseg realizacije programa ove godine iako će se
truditi da se isti ipak realizira.
Po provedenoj raspravi, Vijeće je potvrdilo da ostaje pri utvrđenoj koncepciji i
opsegu programa – 4 večeri tijekom kolovoza, te je ovlastilo tajnika MO da u tom smislu
odradi sve tehničke i administrativne, a Koraljka Pasarića producentske i organizacijske
poslove kako bi se „Ljeto u Starom gradu“ uspješno realiziralo, u skladu s programom i
zbrojno utvrđenim iznosom iz Financijskog plana za 2015. godinu, uz eventualna
prilagođavanja gdje to situacija nužno bude zahtijevala, ali i uz obvezno inzistiranje i
provođenje službenih mjera od strane tajnika i predsjednika VMO da se g. Pasariću
isplate dugovanja.

AD 2)
a) Tajnik MO i predsjednik VMO informirali su Vijeće o uspješno provedenom
Kupu Delte.
Vijeće je zaključilo da se za narednu sjednicu pripremi cjelokupno izvješće,
zajedno s financijskim pokazateljima.
b) VMO je dalo pozitivno mišljenje na traženje dopredsjednika Ženskog
košarkaškog kluba „Riječanka g. Tomislava Šveca za korištenjem sportskog igrališta na
Delti tijekom srpnja za ljetnu školu košarke i ljetni košarkaški kamp tijekom od
06.07.2015. do 13.07.2015. od 09:00 do 10:30 sati i od 19:00 sati do 21:00 sat,
svakodnevno u navedenom terminu.
Kako pod točkom "razno" nije bilo dodatnih posebnih zaključaka vijeća predsjednik je u
18:30 zaključio sjednicu.
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