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VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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Rijeka, 28.07.2015.

ZAPISNIK
9. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
28. srpnja 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 24.07.2015. uz predloženi
DNEVNI RED

1. „Ljeto u Starom gradu“ – informacija o provedenim aktivnostima na organizaciji i
raspored odvijanja programa (Izvjestitelj: Koraljko Pasarić)
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, uz raščlambu
točke „Razno“ na
a) Izvješće o realizaciji programa „Kup Delte“
b) Primjedbe građana na stanje u ulici Aldo Colonello

AD 1)
Tajnik MO i Koraljko Pasarić izvijestili su Vijeće o svim provedenim pripremnim
aktivnostima za realizaciju 10. „Ljeta u Starom gradu“, kao i za rješavanje pitanja
dugovanja Odjela za kulturu prema g. Pasariću iz 2014. godine.
Tako je tajnik naveo da je s OGU za kulturu potpisan ugovor o sufinanciranju, a s
produkcijskom kućom „Nema problema“ d.o.o. o organiziranju programa, dobivene su
sve potrebne suglasnosti za korištenje Pavlinskog trga, a koje izdaje gradski Odjel za
komunalni sustav, s istim odjelom dogovoreno je osiguranje električne struje na bini,
dogovoren je dovoz i odvoz elemenata bine sa HKD-om i JVP Grada Rijeke,
manifestacije su prijavljene MUP-u, u pripremi su plakati koji bi se distribuirali po terenu.
S producentske i programske strane, g. Pasarić je istaknuo da su postignuti
potrebni dogovori sa svim izvođačima, odnosno nositeljima pojedinih programskih
aktivnosti, te bi se Ljeto u Starom gradu trebalo odvijati po sljedećem hodogramu:
- 07.08. u 21:00 sat – filmski program (izbor filmova s međunarodnog festivala
„KRAF“)
- 14.08. u 21:00 sat – glazbeni program („Alba & Leo“ – koncert jazz – pop –
etno glazbe)
- 19.08. u 21:00 sat – glazbeni program („Livingstone“ – koncert soul – blues –
rock glazbe)
- 28.08. u 17:00 sati – dječji program (dječji zborovi „Morčići“ i „Mali Riječani“,
nagradna likovna radionica)
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Što se tiče dugovanja iz 2014., tajnik MO naveo je kako su uspostavljeni dodatni
kontakti s gradskim Odjelom za kulturu gdje je dogovoreno da će se barem polovina
dugovanja nastojati riješiti što ranije kao što je dogovorena i administrativna procedura
za brže rješavanje ovogodišnjih troškova.
Vijeće je prihvatilo informaciju i naročito se zahvalilo g. Pasariću na strpljenju
zbog dugovanja na koje VMO ne može niti nije moglo utjecati, kao i na volji da usprkos
tim činjenicama organizira jubilarno 10. Ljeto u Starom gradu.
AD 2)
a) Tajnik MO prezentirao je VMO-u cjelokupno izvješće „Kupa Delte“ za 2015.
godinu, zajedno s financijskim pokazateljima koje je jednoglasno prihvaćeno i u
nastavku je ovog zapisnika.
b) Tajnik MO upoznao je Vijeće s usmenom (telefonskom) primjedbom g. Alessia
iz ulice Školjić na stanje buke, nereda, nečistoće i sl. u ulici Aldo Collonnelo i ulici
Školjić, naročito u noćnim satima vikenda, kao i s namjerom dijela stanara da
organizirano dođu pred VMO iznijeti svoje probleme, a što su naknadno također u
telefonskom razgovoru odgodili do rujna.
VMO se na prijedlog g. Miletića usuglasilo da ukoliko to građani traže svakako
treba održati sastanak kad oni to zatraže te da ih u svim opravdanim zahtjevima treba
podržati neovisno o ingerencijama MO jer je stanje u toj ulici zaista problematično.
Kako pod točkom "razno" nije bilo dodatnih posebnih zaključaka vijeća predsjednik je u
19:00 zaključio sjednicu.

Zapisničar:
tajnik MO

za VMO
predsjednik VMO

Robert Baus

Juro Perković
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IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
SPORTSKO- REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI GRAĐANA

Nositelj programa:
Naziv programske aktivnosti:
Vrijeme održavanja programske
aktivnosti
Utrošeni iznos Odjela gradske uprave
za sport i tehničku kulturu (kn)
Utrošeni iznos Odjela za gradsku
samoupravu i upravu (kn)
Ukupan iznos utrošenih sredstava
Proračuna (kn)
Područje odvijanja programa (trg, dio
ulice, dvorana, škola)

Vijeće Mjesnog odbora Školjić
Malonogometni turnir 5. "KUP Delte"
29., 30. i 31. svibnja 2015.
1.100,00 kn
998,81 kn
2.098,81 kn
Otvoreno igralište na Delti

SAŽETAK PROVEDBE I REZULTATI PROGRAMA

Kratak opis aktivnosti
Vijeće Mjesnog odbora Školjić je i ove, 2015. godine, sukladno planu i programu iz
područja sporta, organiziralo malonogometni turnir 5. "KUP Delte“.
Malonogometnim turnirom Mjesni odbor pridružio se obilježavanju dana zaštitnika
grada, Svetog Vida. Suorganizatori malonogometnog turnira su susjedni mjesni
odbori Luka i Centar-Sušak, a potporu je dao i Odjel za gradsku samoupravu i
upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu. Turnir se održao na igralištu Delta 29.,
30. i 31. svibnja 2015. godine. Odazvalo se 15 ekipa, 14 ekipa mjesnih odbora i
ekipa Grada.
1. Ostvarenje cilja programske aktivnosti
Utvrđeni cilj ovih programskih aktivnosti u cjelini je ostvaren u doprinosu
integraciji Mjesnog odbora, u omogućavanju zainteresiranim građanima da se
rekreiraju i druže kroz ovakve oblike takmičenja. Također ocjenjujemo da će se
nastavkom ovakvih aktivnosti doprinijeti i većem uključivanju građana u realizaciju
budućih programskih aktivnosti.
2. Broj korisnika
 osoba korisnika (sudionika) programa: 114
- 15 x 7 igrača = 105
- 3 suca
- 3-je ljudi za zapisničkim stolom
- 1 liječnik
- 1 osoba za podjelu vode
- 1 osoba za razglas
 osoba koje su pratile program kao gosti: 100
Ukupno: 214
3. Broj sudionika u pripremi programa: 15
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Saša Pavlović – voditelj organizacije sportskih aktivnosti MO Luka
Tea Čaljlkušić Mance, predsjednica VMO Centar - Sušak
Zvonomir Gržeta – Član VMO Centar – Sušak
Viktor Merle – član VMO Centar - Sušak
Dražen Kalanj – član VMO Luka, nositelj organizacije malonogometnog
turnira
Mladen Pantar – član VMO Luka, voditelj organizacije natjecanja u
udičarenju
Juro Perković – predsjednik VMO Školić
Željko Selci – član organizacijskog tima malonogometnog turnira
Ivan Budiselić – član organizacijskog tima malonogometnog turnira
Robert Baus – član organizacijskog tima za malonogometni turnir
g. Švec - član organizacijskog tima za malonogometni turnir
Davorka Milanović – član organizacijskog tima za oba natjecanja
Dragica Fadljević - član organizacijskog tima za malonogometni turnir

4. Sudjelovanje:
 volontera 10
- 3 suca
- 3 osobe za zapisničkim stolom
- 2 osobe za podjelu pića i briga o razglasu
- 2 osobe – za dežurstvo i čuvanje posuđene opreme
 ustanova, organizacija
- Gradska organizacija Crvenog križa - osigurali liječnicu i suncobrane
- SDP Rijeka – posudili stolove i klupice
 poslovnog sektora
- Ugor d.o.o. – omogućio električni priključak na igralištu
- Trgovački obrt „P&J“ – osigurao hladnjak
5. Ostvarene donacije (nenovčane - koje nisu ušle u Proračun) i sponzorstva u
realizaciji programskih aktivnosti
 nije bilo nenovčanih donacija
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