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Rijeka, 06.06.2016.

ZAPISNIK
19. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
06. lipnja 2016. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Žrtava fašizma 2

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom od
31.05.2016. uz predloženi

DNEVNI RED
1. Usvajanje liste komunalnih prioriteta za 2017. godinu
2. Razno
Na sjednici su bili nazočni:
- Juro Perković, predsjednik VMO
- Elvira Dizdarević, članica
- Ana Kovačić, članica
- Predrag Miletić, član
- Koraljko Pasarić, urednik glasila
Odsutni:
- Zlatan Kupčak, zamjenik predsjednika
- Marijo Antić, član
- Robert Baus, tajnik MO
AD 1)
Na osnovu prijedloga građana razmotrenih na 18. sjednici VMO, prethodno dostavljenih prijedloga
tajnika MO i samih prijedloga vijećnika, VMO je nakon provedene rasprave usvojilo prvi prijedlog komunalnih
prioriteta za 2017. godinu:
1
Postava koša i stola za stolni tenis na Klobučarićevom trgu
2
Sanacija stubišta između Žrtava fašizma 6 i 8
3
Poravnanje staze i izrada kosine na ulazu u park Žrtava fašizma 6 - 8
Sanacija zapadnog nogostupa u ulici Ivana Grohovca
5
Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od k.br. 25 do k.br. 45

4

Zadužuje se tajnik MO da prijedloge prioriteta zajedno s orto foto pregledom lokacija dostavi Direkciji
za mjesnu samoupravu.
AD 2)
Pod točkom razno na prijedlog predsjednika VMO zadužen je tajnik MO da još jednom pripremi
dopise kojima bi se upozorilo nadležne u Gradu na problem začepljenih šahti u Vodovodnoj ulici k.br. 41-43,
na izljevanje oborinskih voda iz cijevi oborinske kanalazacije u zidu kod Vodovodne k.br. 41, a na prijedlog
vijećnice Elvire Dizdarević da se upozori na buku i onečišćenje iz komunalne garaže „Autotroleja“.
Kako nije bilo više rasprave, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.
Zapisničar:
Predrag Miletić

Predsjednik VMO:
Juro Perković

