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ZAPISNIK
S 44. SJEDNICE VMO VOJAK
44. sjednica VMO Vojak održana je 9. ožujka 2009. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Vojko Braut, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nije bio nazočan:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Marijana Perhat, članica VMO
Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Ureñenje novog parkirnog mjesta (Ulica D. Šćitara k. br. 2) – odgovor stanara
Proširenje javne rasvjete (Ulica Slavka Krautzeka k. br. 92 ABC) – odgovor
Obilježavanje Dana žena – izvješće
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s odgovorom Savjeta suvlasnika
zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 2, a u vezi prenamjene zelenih površina i dječjih igrališta u
neposrednoj blizini zgrade. Stanari su iznijeli slijedeće stavove:
• ne odobrava se stvaranje parkirališta s istočne i južne strane zgrade,
• Mjesni odbor Vojak treba s njihovim odgovorom upoznati nadležni gradski odjel i
• u skoro vrijeme Savjet će dostaviti pismeni prijedlog za dodatni parkirni prostor.
Nakon diskusije o navedenim prijedlozima i glasovanja (2:1) Vijeće MO donijelo je zaključke.
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Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne i s e-mailom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav kojim se traži pismena potvrda Vijeća MO za ureñenje parkirališta uz prostor
pristupne ceste prema trafostanici kod zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 3.
Članovi Vijeća MO predložili su kako se potvrda ne može izdati bez suglasnosti većine
suvlasnika stanova na navedenoj adresi.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak donijelo je slijedeće zaključke:
- podržava se stav Savjeta Savjeta suvlasnika zgrade u Ulici Drage Šćitara k.
br. 2 koji se ne odobrava prenamjena zelenih površina i dječjih igrališta u
parkirališta s istočne i južne strane zgrade,
- s odgovorom Savjeta suvlasnika zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 2 Vijeće
MO upoznati će Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Odjel gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te grupu
grañana koji su predložili prenamjenu tih prostora,
- Vijeće MO poslati će dopis predstavniku suvlasnika stanara u Ulici Drage
Šćitara k. br. 3 zajedno s e-mailom OGU za komunalni sustav kojim će
zatražiti mišljenje stanara u pismenom obliku u roku 10 dana, odnosno
najkasnije do srijede, 18. ožujka 2009. godine,
- s ovom odlukom Vijeće MO pismeno će izvijestiti OGU za komunalni sustav.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odgovorom KD ''Energo'' d.o.o. u vezi
zahtjeva grañana za proširenjem javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Slavka Krautzeka 92
ABC. Komunalno društvo predložilo je da se navedeni zahvat uvrsti u komunalne prioritete za
2010. godinu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak usvojilo je prijedlog KD ''Energo'' d.o.o. te će proširenje javne rasvjete
na parkiralištu u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC uvrstiti u listu prijedloga komunalnih
prioriteta za 2010. godinu.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o održanoj proslavi povodom
Meñunarodnog dana žena. Proslava je održana u nedjelju, 8. ožujka 2009. godine s početkom
u 18.00 sati u Hrvatskoj čitaonici Trsat. U programu je nastupio Ratko Devjak (gitara) s
gostima: klapa ''Mirakul'' iz Veprinca i KUD-SAC ''Fratellanza'' iz Rijeke.
Za planiranu aktivnost MO Vojak je utrošio 800,00 kn za nabavku cvijeća.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak usvojilo je izvješće o održanoj proslavi Meñunarodnog dana žena.

Sjednica je završila u 19.00 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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