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ZAPISNIK
S 7. SJEDNICE VMO VOJAK

7. sjednica VMO Vojak održana je 19. siječnja 2011. (srijeda) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nije bio nazočan:
- Mirko Pauletić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Božićno-novogodišnji koncert – izvješće
2. Izvješće o radu Vijeća MO u 2010. godini – prijedlog i usvajanje
3. Izvješće o oštećenjima komunalnih objekata i stanju komunalnog nereda na
području mjesnog odbora Vojak od 01.01. do 31.12.2010. godine – prijedlog i
usvajanje
4. Financiranje programa iz područja kulture – obavijest, prijedlozi i usvajanje
5. Ureñenje parkirališta u Ulici Drage Šćitara k. br. 2 – zamolba
6. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je članove VMO o održanom Božićnonovogodišnjem koncertu 17. prosinca 2010. godine. Zbog vremenskih neprilika u
programu je nastupila samo Ženska klapa ''Trsat'' i tom je prigodom utrošeno 473,61 kn
(domjenak).
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvještaj.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je Izvješće o radu Vijeća MO za 2010. godinu.
Izvješće je napisano u skladu sa uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za
2010. godinu.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je Izvješće o oštećenjima komunalnih objekata
i Izvješće o stanju komunalnog nereda na području mjesnog odbora Vojak od 1. siječnja
do 31. prosinca 2010. godine. Izvješća su napisana na temelju mjesečnih obilazaka
terena.
Zaključci:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo Izvješća.
AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove s odlukom Odjela gradske uprave za
kulturu o sufinanciranju programa u 2011. godini. Temeljem odluke sufinancirati će se
koncertna dogañanja sa 2.000,00 kn.
Zbog smanjenog iznosa za sufinanciranje koncertnih dogañanja članovi Vijeća MO izvršili
su izmjenu te će se u 2011. godini realizirati programi prigodom obilježavanja
Meñunarodnog dana žena, Dana MO i Božićno-novogodišnji koncert.
Zaključci:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s dopisom (email) stanara
zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 2 kojim se traži ureñenje parkirališta. Navedeno
parkiralište biti će ureñeno kroz komunalne prioritete za 2011. godinu te je u tom smislu
odgovorio na dopis. Uz odgovor dostavljen je cjelokupan materijal predloženih i usvojenih
komunalnih prioriteta za 2011. godinu na području mjesnog odbora Vojak.
Zaključci:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

AD 6
•

•

Gña. Elena Šegota-Paladin interesirala se u vezi obrezivanja stabala na Vojaku,
odnosno da li je tajnik MO upoznat sa istim. S obzirom da mjesni odbor nema
informaciju (plan) o godišnjem obrezivanju stabala i košenju trave, predloženo je da
tajnik kontaktira KD ''Čistoću'' d.o.o. i pokuša isto saznati.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO kako su kod zgrade u Ulici
Nike Katunara k. br. 4 postavljene horizontalne oznake za zabranu parkiranja. Stanari
zgrade taržili su postavljanje prometnih stupića, ali to prema odgovoru TD ''Rijeka
promet'' d.d. nije bilo moguće izvesti.

Zaključci:
•
•

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 11 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

