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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  12. listopad 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  15. SJEDNICE VMO  
 

15. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 11. listopada  2011. godine  s početkom u 17,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  Zdenko Nikšić, Rijekapromet d.d. 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 14. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Odluka o ostatku sredstava po prioritetima  za 2011. g 
2. Donošenje Programa rada za 2012. godinu 
3. Rebalans Financijskog plana za 2011. 
4. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Zdenko Nikšić, zadužen za realizaciju prioriteta iz nadležnosti Rijekapromet d.d. podsjetio je prisutne na 
dogovor o dodatnim lokacijama za relaizaciju iz preostalih sredstava u iznosu od 184.086,42 kuna po 
prioritetima za 2011. godinu. Razlike su nastale usljed razlika planiranih i ugovorenih sredstava. Rasprave 
nije bilo pa je jednoglasnom odlukom donesen sljedeći  

Zaključak:  
Vijeće  MO prdlaže da se iz preostalih sredstava u iznosu od 184.086,42 kune realizira:  
• Sanacija površine uz zgradu Ante Pilepića kbr. 11 (10.000,00 kuna) 
• Tehnička priprema za ureñenje parkirališta KČ 2564/4 u Ulici Marijana Stepčića kbr. 11 

(15.000,00 kuna), 
• Postavljanje zaštitne ograde u Ulici Bože Vidasa od kbr. 1 do Zametske (20.000,00 kuna), 
• Sanacija kanala oborinske vode na KČ 2564/4 u Ulici Marijana Stepčića kbr 11 (20.000,00 

kuna) 
• Sanacija-odvodnja oborinske vode na sjevernoj strani ispred ulaza u zgradu Braće Bačić kbr 

16-18 (30.000,00 kuna) 
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• Ureñenje parkirališta u Ulici Braće Bačić sjeverno izmeñu kbr. 29-33 (50.000,00 kuna) 
• Sanacija pokosa u Ulici braće Monjac  izmeñu kbr. 2-4 (iznad autobusnog stajališta) –

(28.000,00 kuna) 
• Dislokacija stupova u ulici Ludvetov breg izmeñu kbr. 2 i 10 (11.000,00 kn)  

 
AD 2 
Predsjenik Vijeća je istakao da je izrañen Program rada za 2012. godinu u skladu s Pravilima i Poslovnikom, 
po pojedinim područjima programskih aktivnosti kulture, sporta, brige o djeci, poduzetništva, zdravstva i 
socijalne skrbi, informiranja te finacijski plan. Tajnica je izvijestila da ovim programom nisu  obuhvaćene 
ostale aktivnosti kao što su prijedlozi prioriteta u komunalnom opremanju i ureñenju objekata komunalne 
infrastrukture, s obzirom da su još u obradi u stručnim službama Grada.  
Predsjednik je još jednom istakao da bi se svi članovi Vijeća morali više angažirati oko realizacije zacrtanih 
programa. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen sljedeći: 
 

Zaključak:  
Vijeće  MO Zamet donosi Program rada za 2012. godinu: 

• Programske aktivanosti iz područja zdravstva i socijane skrbi (predavanja i akcije u 
suradnje s GD Crvenog križa") 

• Programske aktivanosti iz područja kulture (Čakavske večeri) 
• Programske aktivanosti iz područja poduzetništva (Akcija biramo najljepšu okućnicu, 

balkon, prozor) 
• Programske aktivanosti iz područja sporta i tehničke kulture (takmičenja u boćanju i 

kartanju) 
• Programske aktivanosti iz područja brige o djeci (kreativne radionice za predšklce, dječje 

redute) 
• Programske aktivanosti obilježavanja dana MO 
• Programske aktivanosti programa "Ususret blagdanima" 
• Programske aktivanosti informiranja grañana (tisak biltena) 
• Plan rashoda programskih aktivnosti - Finacijski plan za 2012. godinu 

 
AD 3 
Predsjednik i tajnica su obrazložili financijski plan za 2011. godinu. Sredstava su utrošena u skladu s planom i  
prema vrstama aktivnosti. Dio sredstava realizirat će se do kraja godine za tiskanje "Zametske besede" te 
program "Usuret blagdanima" prema programskim aktivnosti. Jednoglasnom odlukom bez primjedbi donesen 
je 
 
Zaključak: Vijeće  MO donosi rebalans finacijskog plana za 2011. godinu 
 

AD 4    Razno: 
Podnesci: 
 

• Vijeću je dostavljena obavijest Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u pogledu postavljanja 
klupa uz košarkaško igralište ŠD Zamet, s prijedlogom da se iste postave iz sredstava za prioritete.  

Zaključak: Vijeće MO nije u mogućnosti uvrstiti postavljanje klupa uz igralište kroz prioritete za 2012 godinu, 
te predlaže Direkciji da to realizira iz sredstava redovnog održavanja. Zaključak dostaviti Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti i OGU za sport i tehničku kulturu. 
 

• Zaprimljen je odgovor OGU za komunalni sustav vezano uz popravak - rekonstrukciju stepenica koje 
su napravljene prilikom izgradnje nove pristupne ceste koje se nalaze južno od ambulante i vode na 
novi dio ceste iza Centra Zamet. Odjel smatra da u ovom trenutku nije u mogućnosti izvršiti 
rekonstrukciju istih.  

Zaključak: Vijeće MO prima na znanje priopćenje 
 
• Vijeću  se obratilo Plesno sportsko društvo "Klara jet set" za korištenje prostora za tečaj plesa.   

Zaključak:  
- Jednoglasnom odlukom Vijeće MO Zamet daje negativno mišljenje PSD "Klara jet set" za korištenje 

dvorane MO, s obzirom da se dvorana koristi isključivo za sastanke ili aktivnosti Vijeća. 
- Vijeće MO Zamet je jednoglasno odlučilo da će se negativno očitovati  na sve zahtijeve za korištenje 

dvorane za vježbe, ples i slične sadržaje. 
 

• Vijeću se obratila gospoña Olga Sušnjar, Becićeva 5 sa zamolbom da prisustvuje sjednici Vijeća na 
kojoj će se raspravljati o planu prioriteta malih komunalnih zahvata za 2012. godinu. 
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Zaključak: Vijeće MO pozvat će gospoñu Olgu Sušnjar na sjednicu na kojoj će se raspravljati o Planu 
prioritetima za 2012. godinu. 
 
Informacije 
Presjednik Vijeća MO Vojmir Turak je izvijestio: 

• Da su u završnoj fazi radovi na izgradnji kanalizacije u ulicama Ante Mandića i Berte Jardas, a da su 
radovi na Ludvetovom bregu završili, predstoji samo asfaltiranje parkirališta. 

• da su u tijeku radovi ureñenja pješačke staze iza Centra Zamet, te da je uočena potreba postavljanja 
dodatne rasvjete, stoga je Služba Javne rasvjete  KD Energo, utvrdila potrebu postavljanja dodatnih 
rasvjetnih tijela što bi koštalo cca 40.000,00 kn. Sredstava bi trebalo osigurati u prioritetima za 2012. 
godinu.  

Zaključak: Vijeće MO prima na znanje sva priopćenja bez primjedbi.  
 
• da je uočen problem parkiranja vozila na ugibalištima autobusa na Diračju, na početku ulice Bože 

Vidasa i kod dvorane Centra Zamet. U raspravi su prisutni istakli da parkiranjem vozila na 
ugibalištima nesavjesni vozači dovode u opasnost sve učesnike u prometu a posebno školsku djecu 
koja se ukrcavaju u autobus kraj Centra Zamet. 

Zaključak: Vijeće je jednoglasnom odlukom odlučilo da se uputi zamolba Policijskoj upravi -Prometnoj policiji, 
2. Policijskoj postaji, Direkciji za prometno redarstvo Grada Rijeke da poduzmu aktivnosti i potrebne mjere, 
svaka u skladu sa svojom ovlasti.  

 
• da je u "Novom listu" izašao članak o korištenju prostorija mjesne samouprave - mjesnog odbora.  

Zaključak:  
-  Vijeće MO Zamet smatra da su Damir Cupać, novinar "Novog lista" i Sergio De Privitellio vlasnik 

firme "Theos", pobrkali "lončiće" navodeći u članku u "Novom listu" od 10. listopada, da salu za sastanke MO 
koriste udruge za vježbanje - rekreaciju. Dvoranu za vježbanje posjeduje i iznajmljuje Rijekasport, a ne MO i 
nalazi se u istom hodniku s prostorijama MO. Dvorana MO koristi se isključivo za satanke ili aktivnosti vijeća.    

-    Vijeće MO nema namjeru nikome se "opravdavati" zbog iznošenja neistine. 
 

• Gradsko društvo Crvenog križa dostavilo je obavijest da se 13. listopada održava akcija "Solidarnost 
na djelu 2011.godine". Akcija obuhvaća prikupljanje odjeće i obuće te prodaju bonova zahvalnosti a 
trajt će od 9 do 18 sati, za tu namjenu postavit će se šator na prostoru ispred Centra. 

  
• da je u planu 10. prosinca realizacija programa "Ususret blagdanima" i to predstava za predškolsku 

djecu (Veseli prijatelji) u jutro, a navečer za odrasle izvest će tradicionalno kazališna predstava. 
 

• da je od 14. listopada do 4. studenog 2011. godine otvoren natječaj za prijavu "Programa lokalnog 
partnerstva za 2012. godinu" 

 
• da su  26. rujna 2011., Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka su u sklopu projekta "Volim 

Hrvatsku, volim Rijeku, poznatom po sloganu "Više cvijeća, manje smeća", dodijelili nagrade za 
najureñenije mjesne odbore te privatne i poslovne prostore u središtu grada. Čak 26 mjesnih odbora 
uključilo se u akciju NAJ-NAJ u sklopu koje se birala najljepša okućnica, prozor i balkon. 

 
• Na pitanje Gordana Kauzlarića (član Odbora za mjesnu samoupravu), vezano uz imenovanje trga 

ispred Centra Zamet, predsjednik je odgovorio da će razgovarati s voditeljicom Centra gospoñom 
Dolores Čule i s direktorom Rijekasporta gospodinom Hreljcem i upoznati ih sa aktivnostima koje su 
potrebne u postupku za imenovanje trga ispred Centra Zamet. 

 
Zaključak: Vijeće MO prima na  znanje  sva priopćenja 
 
 

 

 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   

  

 


