PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR VOJAK
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/12-33/2
2170/01-09-10-12-2
24. veljače 2012.
ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO VOJAK

21. sjednica VMO Vojak održana je 23. veljače 2012. (četvrtak) s početkom u 12 sati u
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 20. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Financijski plan za 2012. godinu – prijedlozi i usvajanje
Predstojeće aktivnosti
Ureñenje boćališta – odgovor
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio prijedlog Financijskog plana MO za
2012. godinu koji je napravljen na temelju usvojenih Programskih aktivnosti VMO.
Članovi VMO nisu imali primjedbe te je zamjenik predsjednice g. Ivan Tićak predložio
usvajanje Financijskog plana.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO Vojak za 2012. godinu.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je članove VMO kako je prema usvojenim
Programskim aktivnostima u ožujku planirano obilježavanje Dana žena.
Prigodni program, u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat, planiran je za petak, 8.
ožujka 2012. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

AD 3
Prema zaključku sa 20. Sjednice VMO tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove
s neodgovorenim prijavama u vezi komunalnog nereda i oštećenjima komunalnih objekata
za 2011. godinu.
Prema Izvješćima o stanju komunalnog nereda i oštećenjima komunalnih objekata nisu
riješene ove prijave:
1. Mihanovićeva 1 – nedostaje prometni stupić
2. Radićeva 28 – oštećena sjedalica (lijeva strana stepeništa)
3. Nike Katunara 1 – oštećen kolnik
4. Drage Šćitara 5 – oštećen nogostup
5. Drage Šćitara (nasuprot Parka heroja) – oštećen nogostup
Do održavanja 21. Sjednice VMO riješena je prijave pod rednim brojevima 1.
Predloženo je da ostale prijave tajnik ponovi Direkciji za komunalno redarstvo.
U dogovoru s gñom. Ivom Čendak (Odjel gradske uprave za komunalni sustav) drvena
sjedalica sa desne strane stepeništa biti će uklonjena jer sjedalice nije postavio Grad
Rijeka.
Takoñer, prema odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni sustav od 16. Veljače
2012. godine, stolna garnitura je izmijenjena, a mreža oko boćališta biti će sanirana u roku
30 dana.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je odgovor na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog.
AD 4
• G. Nikola Dujić izvijestio je članove VMO o oštećenjima (mreža i drvenarija) na igralištu kod
Dječjeg vrtića ''ðurñice''. O istome je prošle godine obaviješten Odjel gradske uprave za
komunalni sustav te je obećano saniranje. Predloženo je da VMO nakon izvida tajnika
dostavi zahtjev za ureñenje oštećenog.
• Gña. Elena Šegota-Paladin istaknula je kako bi trebalo urediti zelenilo na prostoru izmeñu
zgrada na adresama D. Šćitara 11 i 13. Predloženo je da tajnik po izvidu obavijesti Odjel
gradske uprave za komunalni sustav.
• Gña. Elena Šegota-Paladin obavijestila je članove VMO o stvaranju smeća u blizini marketa
''Brodokomerc nova'' (Marohnićeva 3) i kod cvjećarne na južnom ulazu u groblje Trsat.
Predloženo je da tajnik obiñe ove lokacije i kontaktira nadležne iz navedenih firmi.
• Gña. Elena Šegota-Paladin predložila je da se kontejner za papir sa parkirališta nasuprot
ulaza u Park heroja prebaci u Radićevu ulicu ko d k. br. 13 iz razloga što u Ulici D. Šćitara
postoje četiri takva kontejnera.

Zaključak:
•
•
•
•

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 13 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Zamjenik predsjednice VMO Vojak:
Ivan Tićak

