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ZAPISNIK
S 9. SJEDNICE VMO BULEVARD
9. sjednica VMO Bulevard održana je 12.05.2011. s početkom u 17 sati u prostorijama
MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12.
Sjednici su bili nazočni:
- Milan Lukša, predsjednik,
- Žarko Šegota, član,
- Vojislav ðurić, član,
- Marijan Rošić, potpredsjednik,
- Henriet Bilandžić, član,
- Marjan Srdoč, tajnik.
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Bulevard:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razmatranje ureñenja parka sušačke gimnazije.
Usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta - malih komunalnih akcija/2012.g.
Utvrñivanje naknadnog termina održavnja zdravstvene akcije (I)
Organiziranje foto izložne "Lijepa naša Hrvatska: Gorski kotar – Lokve"
Organiziranje foto izložbe: "Bulevard nekad"
Izvješće o dosad provedenim akcijama Programa Vijeća
Razmatranje zahtjeva grañana
Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Milan Lukša potsjetio je članove Vijeća na zahtjev Vijeća od 4. travnja
upućen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav u predmetu kritičnog stanja okoliša
sušačke gimnazije i hitne potrebe njegove sanacije i ureñenja te odgovora Odjela u kojem se
naznačuje nadležnost sušačke gimnazije za održavanje okoliša gimnazije. Slijedom toga
predsjednik Vijeća predložio je kao mogućnost i eventualno razmatranje sufinanciranja
ureñenja iz sredstava Vijeća kroz komunalne prioritete za 2013.g.

Zaključak:
•

Prijedlog je jedoglasno prihvaćen.

AD 2
Predsjednik Vijeća potsjetio je članove Vijeća o proceduri za donošenje Komunalnih
prioriteta za 2012.g. Nakon kraće rasprave Vijeće je, u prvom redu temeljem zahtjeva
grañana, utvrdilo slijedeću listu prijedloga komunalnih prioriteta za 2011.godinu:
- Nastavak sanacije nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Vidikovac - 46.000,00 kn,
- Nastavak rekonstrukcija javne rasvjete u Gundulićevoj ulici (zamjena cca 5
postojećih rasvjetnih tijela sa živinim izvorom svjetlosti snage 400W novim
ekološkim svjetiljkama s natrijevim izvorom snage 150W. Zamjena bi se izvršila na
postojećim metalnim kandelabrima visine 10m. - od istoka prema zapadu ulice, tj.
računajući od Gimnazijskih stuba) - 16.000,00 kn,
Postavljanje jednog rasvjetnog tijela na el.stup u prolazu sa stražnje strane kuće
Gajeva k.br.13. - 5.000,00 kn,
- Završetak ureñenja zelene površine u Gundulićevoj ulici istočno od kućnog broja 7.
- 10.000,00 kn,
- Završetak rukohvata na stubištu prema zgradi Šet.J.Rakovca k.br.5. - 3.000,00 kn,
- Postavljanje rukohvata na Gimnazijskim stubama - gornji dio - 15.000,00 kn,
- Postavljanje košarica za otpad na Trgu braće Mažuranića, Bulevardu osloboñenja i
Šet.J.Rakovca - na lokacijama prema dogovoru - 5.000,00 kn,
sveukupno za: 100.000,00 kn.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD 3
Predjednik Vijeća predložio je da se planirana zdravstvena akcija prolongira za treći ili
četvrti kvartal ove godine budući je Klub starijih osoba organizirao sličnu akciju
neposredno prije planiranog termina akcije Vijeća.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

AD 4
Predsjednik Vijeća predložio je da se od prije dogovorena prva iz serije budućih izložbi
fotografija hrvatskih krajolika; priije svega našeg primorskog kraja te Gorskog kotara;
pod nazivom "Lijepa naša Hrvatska: Gorski kotar - Lokve" otvori za grañane 16.lipnja.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

AD 5
Predsjednik Vijeća je temeljem prethodnih razmatranja predložio da se u prostorijama
Vijeća tijekom ove godine pripremi i organizira izložba povijesnih fotografija s područja
Bulevarda pod nazivom "Bulevard nekada" za što bi bio zadužen tajnik Vijeća.
Zaključak:
•
AD 6

Prijedlog je jednoglasno je usvojen.

Predsjednik Vijeća izvjestio je članove o provedenoj akciji Vijeća "Obilježavanje 3.
svibnja Dana osloboñenja grada Rijeke", te o podjeli besplatnih cvjetnih sadnica u
okviru akcije koja je u tijeku: "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor Bulevarda
2011.g.".
Zaključak:
•

Izvješće je jednoglasno usvojeno bez primjedbi i dodatnih prijedloga.

AD 7
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove o zahtjevu stanara zgrade Švalbina k.br. 9. za
sanacijom dijela napuklog zida uz cestu, te je predložio da se utvrdi nadležnost Grada
Rijeke budući je moguće da se radi o zidu u vlasništvu ugrade.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove o primjedbama stanara ulice Morettijev prolaz
na neredovito pometanje iste te o upozorenju od strane tajnika Vijeća nadležnog
djelatnika Čistoće, s prijedlogom da se stanje i nadalje prati.
Zaključak:
• Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove o prijedlogu udruge grañana "Škola nogometa
1.Gol" o prijedlogu ureñenja srednjeg sportskog igrališta PSHG za potrebe malog
nogometa, tj. edukaciju djece putem iste udruge za područje MO Bulevard i šire.
Predsjednik Vijeća predložio je da se prijedlog razmotri s ravnateljicom PSHG.
Zaključak:
•

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je završila u 21:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:

Predsjednik VMO Bulevard:

Marjan Srdoč

Milan Lukša

