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ZAPISNIK
26. SJEDNICE VMO LUKA
26. sjednica VMO Luka održana je 14.12.2016. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Mirjana Karabaić, predsjednica VMO
• Dražen Kalanj, zamjenik predsjednice VMO
• Vinko Brajković, član VMO
• Ljiljana Cvjetović, članica VMO
• Mladen Pantar, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
• Šaban Mahmutović
• Žarko Mataja-Mafrici
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 23.11.2016. godine:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Predsjednica VMO Luka, gđa. Mirjana Karabaić pozdravila je prisutne i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Financijskog plana za 2017. godinu
2. Realizacija programskih aktivnosti do kraja 2016. (Doček Djeda Božićnjaka i Božićni
koncert)
3. Tekuća komunalna problematika:
- upućeni i zaprimljeni dopisi
- ostalo
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Financijski plan za 2017. godinu, koji je
izrađen temeljem usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Luka za 2017. godinu. Predložila je
da se Financijski plan usvoji, ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo.
Zaključak:
Nakon što je razmotren, Financijski plan Vijeća MO Luka za 2017. godinu jednoglasno je
usvojen.
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AD 2
Što se programskih aktivnosti za 2016. godinu tiče, preostale su još dvije aktivnosti:
doček Djeda Mraza – održat će se u nedjelju 18.12.2017. u 12.00 sati. Pokloni su spremni.
Djeda Mraza će glumiti glumac Gradskog kazališta lutaka, izvijestila je predsjednica.
Božićni koncert – održat će se istoga dana, u nedjelju 18.12.2017. s početkom u 19.30 sati.
Nastupit će poznati riječki zbor „Josip Kaplan“ i to u djevojačkom i mješovitom sastavu, te
Riječki komorni zbor „Val“.
U nastavku su vijećnici podijelili zaduženja kako bi se predstojeće programske aktivnosti odvile u
skladu s planom.

AD 3
Vezano za bazne stanice teleoperatera, zaprimljen je odgovor Ministarstva zdravstva
(ur.broj 110/2016) – ministarstvo je dalo suglasnost za postavljanje bazne stanice na krov
zgrade Zagrebačka 15. Suglasnost se odnosi na zaštitu od elektromagnetskih polja, ali ne i
na odabir lokacije jer to nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
G. Kalanj je u diskusiji istaknuo da su obavljena mjerenja, ali ne i u stanovima zainteresiranih
građana, kako je bilo obećano. Rezultate mjerenja MO Luka nije zaprimio. Osim toga isteklo je 30
dana od opomena koje je Konzervatorski odjel u Rijeci uputio teleoperaterima Tele 2 d.o.o., VIP
d.o.o. i Hrvatski telekom d.o.o. Predlaže stoga, da se Službi za inspekcijske poslove zaštite
kulturne baštine pri Ministarstvu kulture u Zagrebu uputi zahtjev za pokretanje inspekcijskog
nadzora.
Na dopise upućene građevinskoj inspekciji i OGU za urbanizam, do početka ove sjednice nisu
zaprimljeni odgovori.
Zaključak:
1. Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine pri Ministarstvu kulture u
Zagrebu uputit će se zahtjev za pokretanje inspekcijskog nadzora radi bespravnog
postavljanja baznih stanica.
2. Uputit će se požurnice građevinskoj inspekciji i OGU za urbanizam i zahtijevati njihovo
očitovanje.
•

Što se tiče prometa u kvartu (Riva Boduli-Demetrova-Wenzelova), te slijedom zaključaka sa
27. (tematske) sjednice Odbora za promet održane u MO Luka 10.11.2016., od OGU za
komunalni sustav zaprimljeno je Odobrenje za preregulaciju prometa te ucrtavanje nove
horizontalne i vertikalne signalizacije u Ulici Senjsko pristanište.
Vijećnici su razmotrili Odobrenje i ustanovili da odobrenjem nisu obuhvaćeni svi dogovoreni zahvati
sa tematske sjednice. Nakon diskusije prihvaćen je prijedlog g. Kalanja kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Uputit će se dopis OGU za komunalni sustav i zahtijevati da se ispoštuju i ostali zahvati
dogovoreni zaključcima tematske sjednice (aktiviranje slijepog priključka na parkiralište
Grobnička riva, izmiještanje parkirnog mjesta za opskrbu HNK, ukidanje parkiranja u
Wenzelovoj ulici uz izmiještanje parkirnih mjesta za invalide u Zagrebačku).
•

Vezano za novi koncesijski ugovor za tržnicu, još uvijek nije dogovoren termin sastanka s
pročelnikom OGU za gospodarenje imovinom.
Zaključak:
Pričekati će se termin za sastanak. U suprotnom će se Vijeće ponovo pismenim putem
obratiti OGU za gospodarenje imovinom.
•

AD 4
•

Predsjednica je informirala prisutne o zaprimljenoj obavijesti Odjela za gradsku samoupravu
i upravu, o zatvaranju žiro računa mjesnih odbora temeljem Odluke o uvođenju Riznice
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Grada Rijeke, usvojene na 28. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.11.2016. Uvodi se
naime sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada, koji
se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, preko jedinstvenog
računa Riznice Grada Rijeke. Za korisnike proračuna to ne znači gubitak autonomije u
korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama (novčanim tokovima)
konsolidira.
U tajništvo MO je stigla najava terećenja od strane ZAMP-a za korištenja autorskih prava za
koncert u Circolu održan krajem 2015. godine u visini 200,00 do 400,00 kn. Obzirom da u
Financijskom planu nisu utrošene sve donacije sa pozicije ostalih nespomenutih rashoda
Vijeće donosi odluku kako slijedi u zaključku.
Zaključak:
Trošak ZAMP-a, po zaprimanju fakture, teretit će neutrošene donacije na poziciji ostalih
nespomenutih rashoda, o čemu će se sačiniti i službena zabilješka.
•

Sjednica je završila u 19.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Luka

Davorka Milanović

Mirjana Karabaić
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