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ZAPISNIK
S 11. SJEDNICE VMO VOJAK

11. sjednica VMO Vojak održana je 10. svibnja 2011. (utorak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nije bio nazočan:
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – prijave
2. Komunalni prioriteti za 2012. godinu – prijedlozi i usvajanje
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je članove VMO kako se za akciju ''Biramo
najljepšu okućnicu, balkon i prozor'' prijavilo jedanaest (11) grañana. Predsjednica VMO
gña. Jadranka Dumić predložila je da Ocjenjivačka komisija bude u sastavu: Elena
Šegota-Paladin, Nikola Dujić i Jadranka Dumić.
Obilazak okućnica dogovoriti će se sa tajnikom MO.
Zaključak:
•
•

Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog za članove Izborne komisije.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO o pristiglim prijedlozima za
komunalne prioritete i podsjetio ih na nerealizirane komunalne prioritete iz prošle godine.
Temeljem toga predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeći raspored
prijava:
1. Postavljanje rukohvata – stepenište od Ulice Nike Katunara kućni broj 12 prema
Radićevoj ulici kućni broj 28.
2. Ureñenje okoliša izmeñu Parka heroja i stepeništa u Ulici Nike Katunara kućni
broj 12 prema Radićevoj ulici kućni broj 28.
3. Ureñenje okoliša u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10.
4. Ureñenje zelene površine u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 66 BCD.
5. Postavljanje javne rasvjete na parkiralištu u Mihanovićevoj ulici k. br. 55 iza
marketa ''Šegota''.
6. Postavljanje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara (iza zgrade u
Mihanovićevoj ulici k. br. 37).
7. Ureñenje prilaza zgradi u Ulici Drage Šćitara k. br. 13 – 17.
8. Popločenje staze preko zelene površine parka iza zgrade u Ulici Slavka
Krautzeka k. br. 66 D.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge i raspored prijava komunalnih
prioriteta za 2012. godinu.

AD 3
• Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odgovorom Odjela gradske
uprave za komunalni sustav u vezi postavljanja betonskog stola za stolni tenis u blizini
zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 2. Zbog nedostatka sredstava sugerira se MO Vojak
da isti uvrsti u komunalne prioritete za 2012. godinu. Kako zainteresirana osoba (gña.
Suzana Marković) više ne traži realizaciju istoga predsjednica VMO gña. Jadranka
Dumić predložila je da se odustane od zahtjeva za postavljanjem betonskog stola za
stolni tenis.
• Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO s odgovorom Odjela
gradske uprave za komunalni sustav u kojem je navedeno kako novoureñeni prostor
izmeñu ulica Slavka Krautzeka i Drage Šćitara spada u kategoriju dječjeg igrališta, a ne
u park, a što je u skladu s važećim GUP-om.
• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO s odgovorom TD ''Rijeka
promet'' d.d. u vezi prometne problematike (pješački prijelaz kod marketa) u
Marohnićevoj ulici. Prema tom odgovoru radovi na sigurnosti pješaka izvesti će se
nakon prikupljanja odobrenja vezanih za postavu prometne signalizacije.
• Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s zamolbom MO Krimeja za
postavljanjem rasvjetnog stupa na teren u nadležnosti MO Vojak u blizini zgrade u Ulici
Braće Horvatić k. br. 10, a zbog potreba invalidne osobe. Predsjednica VMO gña.
Jadranka Dumić predložila je da se odobri postavljanje rasvjetnog stupa, ali da ono ne
ulazi u komunalne prioritete MO Vojak za 2012. godinu, već da se realizira iz sredstava
za redovno održavanje.
Zaključak:
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog
za ne postavljanjem betonskog stola za stolni tenis.
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog
za postavljanjem rasvjetnog stupa iz sredstava za redovno održavanje.

Sjednica je završila u 11 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

