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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  17. veljače 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  8. SJEDNICE VMO  
 

8. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 16. veljače  2011. godine  s početkom u 17,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 7. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Utrošak ostatka sredstava po Prioritetima  za 2010. godinu 
2. Očitovanja službi na podneske OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i 

gradnje i VIK-a) 
3. Upute Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Direkcije za mjesnu samoupravu o 

programskim aktivnosti VMO te financiranju programa 
4. Tiskanje biltena 
5. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav zatražio je lokaciju za utrošak preostalih sredstava po 
Prioritetima za 2010. nastalih uslijed razlika od planiranih i ugovorenih radova. Rasprave nije bilo 
pa je donesen jednoglasno sljedeći 
 
 Zaključak: 

Vijeće MO Zamet predlaže da se sredstva u iznosu od 68.796,17 kuna utroše za 
hortikulturno ureñenje neureñene površine sa sjeverne strane "marketa" i Tržnice 
Zamet od raskrižja Ulice Bože Vidasa prema novom Centru Zamet 
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AD 2 
 

Nazočni su upoznati s očitovanjem: 
• Odjela gradske uprave za komunalni sustav vezano uz prometnu problematiku u dijelu 

ulice Vladivoja i Milivoja Lenca i regulaciji prometa na raskrižju ulica Vladivoja i Milivoja 
Lenca i Primorske. 

• Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana razvoja i gradnje vezano uz 
dodatnu vožnju autobusa linije 3a,   

• Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije plana razvoja igradnje po zamolbi 
djelatnika Tržnice "Zamet" za spuštanje stupića na ulazu u tržnicu. 

• Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti na 
zamolbu postavljanja rukohvata i betoniranja staze u Ulici Petra Jrčića 21 i 23. 

• KD Vodovod i kanalizacija u pogledu mogućnosti izgradnje vodovodne mreže u dijelu ulice 
Čavalsko  

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopčenja.  
 
  

AD 3 

Vojmir Turak, predsjednik Vijeća  i tajnica upoznali  su nazočne s uputama Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu i Direkcije za mjesnu samoupravu vezano uz izradu i predlaganje programa, 
realizaciju i financiranje  programskih aktivnosti  Vijeća MO. 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopčenja.  
 
 

AD 4  
Predsjednik Vijeća se osvrnuo za dogovor s prethodne sjednice, vezano uz tiskanje 
informativnog lista MO. Da bi tiskali list potrebno je imati urednički tim (jednog novinara, lektora 
i sl.). Svakako treba pronaći sponzore jer prema informaciji jedne tiskare list s 12 stranica 800 
komada, koštao bi cca 6.500,00 kuna. Predsjednik se obvezao da će pronaći stručnu osobu 
koja će napisati nešto iz povijesti Zameta. Dino Jardas preuzeo bi koordinaciju zajedno s 
predsjednikom Vijeća, koji je ujedno odgovorni urednik lista. Tajnica raspolaže s arhivom 
fotografija o različitim aktivnostima te tekstovima o radu vijeća.  
Zaključak: Dogovoreno je da će se sponzore za tiskanje lista u ime Vijeća MO zatražiti 
isključivo u pismenom obliku.   
 
 

AD 5 
 Informacije: 

• Predsjednik je izvijestio da je dostavljen odgovor s obrazloženjem svim podnositeljima 
zamolbi za ureñenje prostora – prijedloga malih komunalnih zahvata u 2011. godini. 

 
• u tijeku je dogovor s KD VIK-om  (gospoña Plješa) o održavanju zajedničkog sastanka radi 

utvrñivanja stanja izgrañenosti kanalizacijske mreže na području Zameta. 
 

• Boris Scutari dao je više prijedloga ureñenja i otklanjanja oštećenja komunalne 
infrastrukture (postavljanje rasvjete, popravak nogostupa i stepenica, postavljanje 
rukohvata, uklanjanje dječjih sprava u naselju "3.maja"). Prijedloge će dostaviti u pisanom 
obliku kako bi se iste dostavilo nadležnim službama na rješavanje. 

 
Zaključak VMO Zamet je podržalo sve prijedloge 
 
• Dragan Hinić je predložio izradu rukohvata u Ulici Ćirila Kosovela kod kbr 9. Zahtjev će 

dostaviti u pismenom obliku. 
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• Predsjednik VMO Vojmir Turak je zamolio Milana Jurića da s Pododborom za komunalni 
sustav utvrdi stanje komunalne infrastrukture te realizaciju komunalnih zahvata iz Prioriteta 
u 2010. godini. 

   
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopčenja.  
 
 

Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   


