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ZAPISNIK
S 41. SJEDNICE VMO VOJAK
41. sjednica VMO Vojak održana je 8. siječnja 2009. (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 40. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Natječaj za ''Naj On-line MO'' – prijava
Ureñenje parka na Vojaku – obavijest
Prenamjena prostora u Ulici S. Krautzeka k. br. 92 ABC – obavijest
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Predsjednica Vijeća MO gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne o objavljenom Natječaju za
''Naj on-line MO'' (ciljevi, kriteriji, rokovi i nagrade).
Članica VMO gña. Marijana Perhat smatra da se Vijeće MO ne treba prijaviti na natječaj iz
razloga jer web stranica nije kao kod nekih drugih MO, a što je rezultat manjeg broja aktivnosti,
nezainteresiranosti grañana za rad te nedostatak povijesnih podataka o Vojaku. Iako su i ostali
članovi iznijeli slične stavove predloženo je da se Vijeće MO prijavi na natječaj ''Naj on-line
MO''.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak usvojilo je prijedlog te će se prijaviti na Natječaj za ''Naj on-line MO'' za
2008. godinu.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković i članica Vijeća MO gña. Marijana Perhat izvijestili su prisutne o
održanom sastanku s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a u vezi početka
radova na izgradnji parka na Vojaku. Sastanak je održan, 18. prosinca 2008. godine u
prostorijama MO Vojak.
Radovi će početi u mjesecu siječnju i trajati će do mjeseca travnja 2009. godine. O radovima
na izgradnji parka grañani su obaviješteni putem javnog glasila i na web stranicama MO.
Vijeće MO trebalo bi donijeti prijedlog o imenu parka. Za idejno rješenje kipa u parku Vijeće
MO može se obratiti Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.
Zaključak:
Vijeće MO usvojilo je obavijest sa sastanka te će na idućim sjednicama Vijeća MO
raspravljati o prijedlogu budućeg imena parka. Usvojen je i prijedlog da se za idejno
rješenje kipa u parku Vijeće MO obrati Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u
Rijeci.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je prisutne o suglasnosti Odjela gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da se sadašnje dječje igralište u Ulici
Slavka Krautzeka 92 ABC prenamjeni u parkiralište nakon izgradnje novog parka (točka 2.).
Članica VMO gña. Marijana Perhat predložila je da se KD ''Energo'' d.o.o. uputi dopis sa
zahtjevom za postavljenjem dodatnog rasvjetnog tijela na budućem parkiralištu.
Zaključak:
Vijeće MO usvojilo je obavijest Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem i prijedlog za postavljenjem dodatnog rasvjetnog tijela na
budućem parkiralištu.
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AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odgovorom KD ''Autotrolej'' d.o.o. u vezi
produljenja linije 1 B, a s kojim se ne udovoljava zahtjevu zbog povećanih troškova poslovanja
koji nisu planirani za 2009. godinu.
Predloženo je da se isti zahtjev ponovi kako bi KD ''Autotrolej'' d.o.o. imao dovoljno vremena za
izradu plana prometovanja mini busa, a time i troškova poslovanja.
Zaključak:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog.

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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