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

026-02/08-33/12
2170/01-09-10-08-1
5. prosinca 2008.

ZAPISNIK
S 40. SJEDNICE VMO VOJAK
40. sjednica VMO Vojak održana je 4. prosinca 2008. (četvrtak) s početkom u 17.00 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 39. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
• Doček Sv. Nikole i podjela poklona – obavijest
• Božićno-novogodišnji koncert – obavijest
2. Plan aktivnosti MO za 2009. godinu – prijedlog i usvajanje
3. Financijski plan MO za 2009. godinu – prijedlog i usvajanje
4. Ureñenje budućeg parka i dječjeg igrališta – dopis grañana
5. Novogodišnji domjenak VMO Trsat i VMO Vojak – prijedlog i usvajanje
6. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o predstojećim aktivnostima.
Doček Svetog Nikole i podjela poklona djeci predškolskog uzrasta održati će se u petak, 5.
prosinca 2008. godine u 17.00 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat. Za prijavljenu djecu nabavljeni
su pokloni u ukupnoj vrijednosti od 3.645,57 kn.
U programu će nastupiti učenici Osnovne škole ''Trsat'' za koje će se upriličiti prigodni
domjenak.
Božićno-novogodišnji koncert održat će se u utorak, 16. prosinca 2008. godine u Hrvatskoj
čitaonici Trsat. U programu će nastupiti učenici Kulturno prosvjetne udruge ''Ivan Matrljan''. Za
prisutne grañane i izvoñače organizirati će se domjenak. Nastavnicima Vesni Karlović (klavir) i
Valteru Šajkoviću (gitara) uručiti će se prigodni pokloni.
Obje aktivnosti provest će se u suradnji s MO Trsat.
Zaključak:
Vijeće MO usvojilo je obavijest o predstojećim aktivnostima.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković predstavio je i obrazložio Plan aktivnosti MO Vojak za 2009.
godinu. Plan se temelji na usvojenim programskim aktivnostima i redovnim aktivnostima tajnika
MO.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Plan aktivnosti MO za 2009. godinu.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković predstavio je i obrazložio Financijski plan MO Vojak za 2009.
godinu. Plan je sukladan Planu aktivnosti i temelji se na usvojenim programskim aktivnostima.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Financijski plan MO za 2009. godinu.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s dopisom dvojice grañana (Stipe Džaja i
Ivan Orešković) u vezi izgradnje dječjeg igrališta na površini omeñenoj Kumičićevom,
Mihanovićevom i Ulicom Slavka Krautzeka. Ovim dopisom oni predlažu izmjenu urbanističkog
detaljnog plana u cilju ureñenja parkirališta za oko 50 osobnih vozila.
Kako je na navedenom prostoru predviñeno ureñenje zelene površine i dječjeg igrališta bez
mogućnosti ureñenja parkirnog ili garažnog prostora VMO Vojak ne može usvojiti priedlog
grañana.
Zbog ureñenja ovog prostora dvoje članova VMO (gña. Marijana Pehat i g. Nikola Dujić) imali
su neugodnih situacija s gore navedenim grañanima, o čemu su izvijestili VMO.
Zaključak:
• Vijeće MO Vojak ne prihvaća prijedlog grañana za izmjenom urbanističkog detaljnog
plana.
• Vijeće MO dostaviti će pisani odgovor grañanima u kojem će ih upoznati sa do sada
učinjenim radnjama na ureñenju površine od strane Grada Rijeke i Vijeća MO.
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AD 5
Tradicionalni novogodišnji domjenak u suradnji s MO Trsat održati će se i ove godine. Tajni
MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o prijedlogu VMO Trsat, ali je VMO Vojak
predložilo organiziranje domjenka u utorak, 16. prosinca 2008. godine nakon Božićnonovogodišnjeg koncerta, takoñer u konobi ''Frankopan''.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog. Tajnik je zadužen da s prijedlogom upozna
VMO Trsat.

AD 6
• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne s odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d. u
vezi trajanja zelenog svjetla za pješaka ''na otoku'' kod igrališta NK ''Orijent'' te postavljanju
sata na istom mjestu. Prema odgovoru rad semafora usklañen je s Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama. Što se postavljanja sat za ono je nadlažan Odjel gradske uprave za
komunalni sustav.
• Na prijedlog grañana da se dosadašnje dječje igralište u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC
pretvori u parkirališni prostor, a nakon izgradnje dječjeg igrališta i parka s druge strane
zgrade, Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je dopis Odjelu gradske uprave
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te se čeka njihovo mišljenje.
• KD ''Energo'' d.o.o. odgovorilo je na dopis VMO za postavljanjem jačih rasvjetnih tijela te
traže pozicije (ime ulice i kućni broj) mjesta kako bi izvršili izvid i procjenu sredstava zahvata.
Zaključak:
• Vijeće MO prihvatilo je odgovor, ali će se od TD ''Rijeka promet'' d.d. ponovo zatražiti
produljenje trajanja zelenog svjetla kako bi pješaci u jednom prelasku mogli prijeći
prostor od igrališta NK ''Orijent'' do marketa ''Šegota''.
• Vijeće MO uputiti će Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dopis sa prijedlogom
za postavljanjem sata na gore navedenu lokaciju.
• Vijeće MO usvojilo je odgovor Odjel gradske uprave za komunalni sustav.
• Vijeće MO prihvatilo je odgovor. Tražene lokacije tajniku MO dostaviti će gña. Marijana
Perhat.

Sjednica je završila u 18.00 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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