PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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Rijeka,

026-02/08-33/10
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17. listopada 2008.

ZAPISNIK
S 38. SJEDNICE VMO VOJAK
38. sjednica VMO Vojak održana je 16. listopada 2008. (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Nikola Dujić, član VMO
- Marijana Perhat, članica VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nije bio nazočan:
- Vojko Braut, član VMO
Usvajanje zapisnika s 37. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Dan MO – obavijest
Financiranje MO – obavijest
Bilten MO u 2009. godini – prijedlog broja stranica po primjerku
Financiranje programskih aktivnosti iz sredstava OGU za gradsku samoupravu i
upravu u 2009. godini – prijedlog i usvajanje
5. Komunalni radovi – obavijest
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO upoznao je prisutne sa rješenjem o osnutku MO Vojak, koje je donijeto na sjednici
Poglavarstva Grada Rijeke 9. rujna 1997. godine.
Zaključak:
Članovi Vijeća MO će ubuduće taj datum obilježavati prigodnim programom za grañane
Vojaka.
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AD 2
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s Prijedlogom Odluke o načinu
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke i to:
- za programsko financiranje iz izvora Odjela za gradsku upravu i samoupravu planirana su
sredstva do najviše 20.000,00 kn (ovisno o kvaliteti predloženog programa),
- troškovi neposredne reprezentacije VMO iznose do 300,00 kn po članu vijeća.
Zaključak:
Vijeće Mjesnog odbora Vojak suglasno je s Prijedlogom Odluke o načinu financiranja
djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

AD 3
Članica VMO gña. Marijana Perhat predložila je da se bilten MO Vojak tiska u formatu A5 na
osam (8) stranica u boji i u 500 primjeraka.
Zaključak:
Vijeće MO Trsat donijelo je slijedeće zaključke:
• Bilten MO tiskati će se u formatu A5 na osam (8) stranica u boji u 500 primjeraka.

AD 4
Vijeće MO Vojak usvojilo je 36. sjednici Program za 2009. godinu u kojem su, izmeñu ostaloga,
usvojene i ove aktivnosti:
- izdavanje biltena MO,
- obilježavanje Dana MO i
- Doček sv. Nikole i podjela poklona djeci.
Članovi VMO raspravljali su o programima kojima bi obilježili Dan MO te o pojedinim
troškovima vezanim uz ostvarenje navedenih aktivnosti, a u okviru 20.000,00 kn.
Članica VMO gña. Marijana Perhat predložila je posjet Domu za nezbrinutu djecu na Potoku i
darivanje prigodnih poklona domu u listopadu u sklopu Dječjeg tjedna.
Zaključci:
Vijeće MO usvojilo je slijedeće programske aktivnosti za 2009. godinu koje će se
predložiti za financiranje iz sredstava Odjela za gradsku upravu i samoupravu:
• Izdavanje biltena MO – dva (2) broja u 500 primjeraka. Troškovi izdavanja biltena
iznose oko 5.000,00 kn.
• Doček sv. Nikole i podjela poklona organizirati će se kao i do sada. Planirani troškovi
iznose oko 5.000,00 kn.
• Dan MO Vojak obilježiti će se u rujnu i to sa slijedećim programom:
- Turnir u boćanju, šahu i briškuli/trešeti uz sudjelovanje trideset (30) natjecatelja. Na
kraju natjecanja planirano je zajedničko druženje uz nastup pjevača. Planirani
troškovi iznose oko 7.000,00 kn.
- Izložba slikara amatera s područja Vojaka upriličiti će se u Hrvatskoj čitaonici Trsat.
Izložba bi trajala pet (5) dana. Planirani troškovi iznose oko 4.000,00 kn.
- Zdravstvena akcija – mjerenje tlaka, šećera, kolesterola i triglicerida. Za to je
predviñen trošak u visini od 1.000,00 kn.
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AD 5
•

•
•
•

Članica VMO gña. Marijana Perhat upoznala je prisutne s dopisom suvlasnika zgrade u
Ulici Slavka Krautzeka 92 A/B/C u vezi prenamjene prostora dječjeg igrališta. Kako prostor
ispred zgrade ne zadovoljava sadašnje potrebe za parkiranjem, a planirana je izgradnja
dječjeg igrališta i parka sa stražnje strane zgrade, suvlasnici iz tog i ostalih navedenih
razloga predlažu prenamjenu prostora dječjeg igrališta u parkirni prostor.
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je prisutne s radovima u radićevoj ulici u blizini
kućnog broja 13, koji će se odvijati od 11. kolovoza do 1. studenoga 2008. godine.
Grañani iz Radićeve ulice usmeno su iznijeli zamolbu za prometovanjem mini busa kako bi
se starijim grañanima i djeci olakšao pristup gradskim linijama.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je produženje trajanja zelenog svjetla
za pješake na semaforu kod igrališta NK ''Orijent'' i postavljanje sata na raskrižju
Mihanovićeve i Kumičićeve ulice.

Zaključci:
• Vijeće MO usvojilo je prijedlog suvlasnika zgrade u Ulici Slavka Krautzeka 92/A/B/C
te će istoga proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
• Vijeće MO usvojilo je rješenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav.
• Vijeće MO usvojilo je usmeni prijedlog grañana te će uputiti dopis KD ''Autotrolej''
d.o.o. kojim će predložiti prometovanje mini busa Radićevom ulicom i Ulicom Drage
Šćitara.
• Vijeće MO usvojilo je iznijeti prijedlog te će uputi dopis TD ''Rijeka promet'' d.d. sa
zahtjevom za izmjenu rada semafora i za postavljanjem sata na raskrižju
Mihanovićeve i Kumičićeve ulice.

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

Predsjednik VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić
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