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Rijeka, 19.07.2016.

ZAPISNIK
20. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
19. srpnja 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.
2.
3.
-

Ljeto u Starom gradu 2016. – hodogram aktivnosti
Glasilo „Pod Voltun“
Razno
Vodovodna 41 – izlijevanje oborinskih voda – odgovor OGU za komunalni sustav
Vodovodna 41-43 – začepljene šahte – odgovor OGU za komunalni sustav
Buka i onečišćenje iz komunalne garaže „Autotroleja“ – odgovor „Autotroleja“

-

Prisutni:
Juro Perković, predsjednik VMO
Zlatan Kupčak, zamjenik predsjednika VMO
Predrag Miletić, član VMO
Ana Kovačić, članica
Koraljko Pasarić, urednik glasila „Pod Voltun“ i producent programa „Ljeto u Starom gradu“
AD 1)

Urednik i producent programa „Ljeto u Starom gradu“ Koraljko Pasarić izvjestio je Vijeće o
provedenim pripremama za ovogodišnje „Ljeto u Starom gradu“ koje bi se trebalo odvijati prema sljedećem
hodogramu:
03.08. 2016. od 21:00 do 23:00 - glazbena večer na Pavlinskom trgu – Dino Antonić trio
10.08. 2016. od 21:00 do 23:00 - filmska večer na Pavlinskom trgu – odabrani filmovi s
međunarodnog festivala KRAF
17.08.2016. od 21.00 do 23:00 - glazbena večer na Pavlinskom trgu – Sabrina, Saša i Vinko Trio
26.08.2016. od 17:00 do 19:00 - dječji dan na Principiju – nastup dječjih zborova „Morčići“ i „Mali
Riječani“ uz nagradnu likovnu radionicu
Nakon provedene rasprave VMO je prihvatilo hodogram i ovlastilo tajnika MO i urednika programa
da realiziraju daljnje potrebne administrativne, organizacijske i marketinške zadatke potrebne za uspješno
provođenje programa
AD 2)
Sukladno zaključcima s prethodne sjednice, Koraljko Pasarić izvijestio je VMO da su pripreme za
naredni broj glasila „Pod Voltun“ u tijeku i isti bi trebao izići koncem srpnja.
Na njegov prijedlog, VMO je zadužilo tajnika da pripremi potrebne materijale za tekst o komunalnim
prioritetima, sportskim igrama mjesnih odbora u 2015., te dočeku djeda Božićnjaka 2015.
AD 3)
Tajnik MO upoznao je Vijeće s odgovorima pristiglim na upite Vijeća oko začepljenja šahti u
Vodovodnoj ulici kod k.br. 41 i 43 i izljevanja oborinskih voda Vodovodna 41 gdje je odgovoreno da će se pri

prvim jačim kišama izvršiti neposredni uvid na terenu od strane ovlaštenih osoba grada i ViK-a, kao i s
odgovorom „Autotroleja“ koji se obvezao da će pražnjenje kontejnera u svojoj garaži vršiti tek nakon 9 sati,
kao i upozoriti vozače na prejako turiranje motora u ranim jutarnjim satima.
VMO je odgovore primilo na znanje, zaključivši da se ova problematika mora i nadalje pratiti.
Zapisničar:
Predrag Miletić

Predsjednik VMO:
Juro Perković

2/2

