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ZAPISNIK
S 39. SJEDNICE VMO VOJAK
39. sjednica VMO Vojak održana je 29. listopada 2008. (srijeda) s početkom u 11.00 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 38. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Prioriteti mjesnog odbora za 2009. godinu – suglasnost
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je prijedloge usvojenih prioriteta za 2009.
godinu temeljem kojih je Vijeće MO raspravljalo za davanje suglasnosti.
Zaključak:
Vijeće MO prihvaća redoslijed iz tablice, odnosno kako slijedi:
1. Proširenje javne rasvjete na stepeništu izmeñu Ulice Drage Šćitara kod kućnih
brojeva12 i 14 i Prilaza Vladimira Gortana – 40.000,00 kn,
2. Asfaltiranje odvojka od Marohnićeve ulice prema zgradi u Ulici Drage Šćitara k.
br. 12. – 150.000,00 kn,
3. Ureñenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara kod k. br. 28 – 30.000,00 kn.
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S obzirom da cjelokupan iznos prelazi odobrenih 114.000,00 kn, Vijeće MO predlaže
da se izvrši ureñenje dijela odvojka (stavka 2.) u visini od 44.000,00 kn.

AD 2
•

•

•

•

•

Gospodin Vlado Cvjetković uputio je dopis MO Vojak s zamolbom za postavljanjem
prometnog stupića ispred garaže u Mihanovićevoj ulici k. br. 3 zbog kako bi se omogućio
izlaz/ulaz u garažu i nesmetani prolaz pješacima.
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odlukom Odbora za mjesnu
samoupravu kojom je za svaki zahvat iz komunalnih prioriteta potreban prethodni dogovor
djelatnika neposredno zaduženog za realizaciju s predstavnikom mjesnog odbora.
Članica VMO gña. Marijana Perhat obavijestila je prisutne o loše izvedenim radovima na
sanaciji kolnika u Ulici Prilaz Vladimira Gortana, a što je bilo vidljivo prilikom nedavnih jačih
oborina te je predložila da se MO pismeno očituje TD ''Rijeka promet'' d.d.
Članica VMO gña. Marijana Perhat izrazila je nezadovoljstvo sa sadašnjim stanjem javne
rasvjete na području mjesnog odbora Vojak. Sadašnja rasvjetna tijela su slaba, rasvjetni
stupovi ne nalaze s obje strane prometnica i krošnje stabala onemogućavaju osvjetljavanje
prometnica te je predložila da se komunalnim društvima ''Energo'' d.o.o. i ''Čistoća'' d.o.o.
uputi dopis kako bi se javna rasvjeta poboljšala.
Članica VMO gña. Marijana Perhat izvijestila je prisutne o narušavanju izgleda javne
površine kod baja u Ulici Drage Šćitara k. br. 5 te predložila da se Direkciji za komunalno
redarstvo uputi dopis kako bi se zbog problem riješio.

Zaključci:
• Vijeće MO usvojilo je zamolbu g. Vlade Cvjetkovića te će o istome pismeno izvijestiti
TD ''Rijeka promet'' d.d.
• Zbog loše izvedenih radova na sanaciji kolnika u Ulici Prilaz Vladimira Gortana, a koji
su izvršeni u sklopu komunalnih prioriteta za 2008. godinu, MO uputiti će TD ''Rijeka
promet'' d.d. dopis za ispravljanjem sadašnjeg stanja.
• MO Vojak uputiti će dopis KD ''Energo'' d.o.o. i KD ''Čistoća'' d.o.o. s prijedlogom za
poboljšanjem javne rasvjete na području mjesnog odbora Vojak.
• Kako bi se stanje na javnoj površini u Ulici Drage Šćitara k. br. 5 poboljšalo, MO
uputiti će dopis Direkciji za komunalno redarstvo kako bi komunalni redar izvršio
očevid i poduzeo odgovarajuće mjere.

Sjednica je završila u 12.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić
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