PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/16-04/8
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2
Rijeka, 30.08.2016.

ZAPISNIK
21. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
30. kolovoza 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
23.08.2016. uz predloženi

DNEVNI RED
1. Prijedlozi imenovanja ulica u Starom gradu – predlagatelj Predrag Miletić
2. Zgrada Rade Končara – odgovor Grada Rijeke
3. Razno

-

Prisutni:
Juro Perković, predsjednik VMO
Predrag Miletić, član VMO
Ana Kovačić, članica VMO
Marijo Antić, član VMO
Koraljko Pasarić, urednik glasila „Pod Voltun“ i producent programa „Ljeto u Starom gradu“
Robert Baus – tajnik MO
AD 1)

Vijećnik Predrag Miletić predložio je da VMO službeno pokrene prema Odboru za mjesnu
samoupravu inicijativu da se prolaz koji spaja Agatićevu i Trg Ivana Klobučarića s trgom Pul Vele crikve, a uz
koji se gradi stambeno poslovni objekt nazove Lešnjak kula kao podsjećanje na jednu od gradskih kula koja
je bila baš na tom mjestu, tj. jedinu takvu kulu (uz Slogin, Sokol i Kirin) po kojoj ne nosi naziv niti jedna
gradska ulica. Naročito je naglasio da su ovu zonu istaknuli gradski urbanisti još 2012. godine kao moguću
buduću ulicu Lešnjak kula, u vrijeme kad je VMO izišao sa sličnom inicijativom, ali za dio današnje ulice Ante
Starčevića.
Također je predložio da se zona u Starom gradu koja spaja prolaz kod PBZ-a s Užarskom nazove
ulicom Šimuna Kozičića Benje.
Oba prijedloga vijećnici su jednoglasno prihvatili te zadužili tajnika da pripremi materijale za
propisanu proceduru imenovanja.
AD 2)
Tajnik MO izvijestio je Vijeće o odgovoru gradskog Odjela za upravljanje imovinom na dopis kojeg je
još 28. lipnja 2016. Vijeće uputilo i u kojem se izražava nezadovoljstvo i zabrinutost s derutnim stanjem
objekta ex Rade Končara u Vodovodnoj ulici.
Odgovor u kojem se, u bitnome, navodi kako je Grad svjestan lošeg stanja objekta i da će se sanaciji
pristupiti po donošenju i utvrđivanju konzervatorskih uvjeta, VMO je primilo na znanje izražavajući pritom
skepsu da će se cijeli problem riješiti u kraćemu roku.
AD 3)
U točci razno vijećnik Marijo Antić podnio je ostavku na mjesto u VMO Školjić iz osobnih razloga,
odnosno zbog prezauzetosti i čestog izbivanja iz Rijeke, zahvalivši se pritom vijećnicima na dosadašnjoj
suradnji i zaželjevši daljnji uspješan rad Vijeću.

Vijećnik Predrag Miletić u ovoj je točci izrazio nezadovoljstvo što tajnik još nije pripremio preglednu
tablicu realizacije komunalnih prioriteta u dosadašnjem mandatnom razdoblju iako je to već prije bilo
dogovoreno, te je zaključeno da se isto svakako napravi za narednu sjednicu.
Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.
Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković
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