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ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE VMO VOJAK

14. sjednica VMO Vojak održana je 15. rujna 2011. (četvrtak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nije bio nazočan:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Dan MO – pripreme
Programi kulture u 2012. godini – obavijest
Upute za prijavu programskih aktivnosti za 2012. godinu – obavijest
Ureñenje okoliša toplane u Mihanovićevoj ulici
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je članove VMO kako su za
obilježavanje Dana MO predviñena tri programa: izložba slikara-amatera, zdravstvena
akcija i nastup učenika OŠ ''Vladimir Gortan''.
Zbog nemogućnosti organiziranja osoba koje bi nadzirale prostor izložbe u Hrvatskoj
čitaonici Trsat te nabavke stalaka predloženo je da se izložba održi u prostoru Kluba
umirovljenika i starijih osoba Trsat o čemu će tajnik upoznati predsjednika Kluba i slikara
te o istome izvijestiti predsjednicu VMO.

Zdravstvena akcija (mjerenje tlaka i šećera) održati će se u suradnji s Gradskom
organizacijom Crvenog križa Rijeka 29. rujna ili 6. listopada 2011. godine, ovisno o
zauzetosti tajnika MO s organizacijom Dana MO Grad Trsat.
Nastup učenika OŠ ''Vladimir Gortan'' ovisi o odgovoru nadležnih OŠ o čemu će MO
Vojak biti obaviješten u petak, 16. rujna 2011. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 2
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić obavijestila je članove VMO o natječaju za
programe u kulturi Grada Rijeke koji je otvoren do 1. listopada 2011. godine.
Članovi VMO predložili su slijedeće:
•

•
•

Dan žena – organizirati nastup Mješovitog pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice Trsat
i(li) Ženske klape ''Trsat'' u Hrvatskoj čitaonici Trsat ili u OŠ ''Vladimir Gortan''; za tu
priliku podijeliti cvijeće.
Dan MO – predložiti program na idućoj sjednici.
Božićno-novogodišnji koncert – program organizirati u suradnji s MO Grad Trsat;
tajnik će s prijedlogom upoznati VMO Grad Trsat.

Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.

AD 3
Tajnik MO G. Marijan Matković ukratko je članovima VMO objasnio Upute za prijavu
programskih aktivnosti za 2012. godinu. Posebno je istaknuo novosti u organizaciji
aktivnost Djeda Božićnjaka / Svetog Nikole.
Rok prijave programa je do 15. listopada 2011. godine. Sjednica VMO održati će se
najkasnije do 6. listopada 2011. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

AD 4
Tajnik MO G. Marijan Matković izvijestio je članove VMO sa odgovorom KD ''Energo''
d.o.o u vezi ureñenja okoliša toplane u Mihanovićevoj ulici, a kojim se predlaže sastanak
sa osobama koje mogu objasniti zahtijevane radnje.
Predloženo je da tajnik obavijesti predstavnika suvlasnika stanova zgrade u Ulici Slavka
Krautzeka 66 D, a od strane VMO sastanku će biti nazočni Jadranka Dumić, Elena
Šegota-Paladin i Nikola Dujić.
Zaključak:

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 5
• KD ''Čistoća'' d.o.o. obavijestilo je 7. lipnja 2011. godine MO Vojak za premještanjem
kontejnera u Ulici Drage Šćitara k. br. 17, ali do danas to nije učinjeno te je gña. Elena
Šegota-Paladin predložila da tajnik MO kontaktira nadležne u KD.
• Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je članove VMO sa primjedbama nekolicine
grañana na buku koju tijekom noći čine ventilatori sa područja Kampusa Trsat.
Predloženo je da tajnik MO kontaktira nadležne u Sveučilištu.
• Stanari zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 12, prema riječima gñe. Elene ŠegotaPaladin, žale se na otežan prolaz sa strane zgrade kojeg onemogućava ostavljeno
osobno vozilo (TNV – Ford) te na popravak vozila ispred zgrade.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove kako je ovo vozilo prijavio Direkciji
za komunalno redarstvo 19. srpnja i 1. rujna 2011. godine.
Predloženo je da se Direkciji za komunalno redarstvo uputi dopis sa primjedbama
grañana.
• Gña. Elena Šegota-Paladin predložila je da se na ulazu u Kampus Trsat postavi još
jedan prometni stupić kako bi se spriječio prolaz osobnih vozila preko mjesta za
invalide prema zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti.
Predloženo je da se sa istim pismenim putem izvijesti TD ''Rijeka promet'' d.d.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

