PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/16-04/3
URBROJ: 2170-01-09-10-16-2
Rijeka, 30.03.2016.

ZAPISNIK
17. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane
30. ožujka 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 22.03.2016. uz predloženi
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Uređenje kolnika i nogostupa u Vodovodnoj ulici – informacija o dobivenom odgovoru
Predlaganje komunalnih prioriteta za 2017. godinu
Priprema za sportske igre mjesnih odbora
Razno
Na sjednici su bili nazočni svi članovi VMO
AD 1)

Tajnik MO izvijestio je Vijeće da je temeljem zaključaka s prethodne sjednice poslat dopis
Odboru za mjesnu samoupravu kojim se od strane VMO odbija inicijativa za imenovanje stuba kod
„Bonavie“ Stubama Crvenog križa, zajedno s obrazloženjem, te da je poslat upit oko sanacije
Vodovodne i parkirališta iza Vodovodne 4 gdje je i odgovoreno kako će isti zahtjevi biti obrađeni od
strane „Rijeka prometa“ d.d. za ulicu i trvrtke „Rijeka plus“ d.o.o. za parkiralište.
VMO je primilo informaciju na znanje.
AD 2)
Tajnik MO informirao je Vijeće da će od 01. travnja 2016. pa do 20. travnja 2016. na web
stranicama Grada biti objavljen javni poziv građanima, ovlaštenim osobama stanara i udrugama za
prijavljivanje potreba za komunalno uređenje i opremanje po mjesnim odborima za 2017. godinu,
te je podsjetio da najkasnije do 15. svibnja VMO treba dostaviti prijedloge prioriteta.
VMO je primilo informaciju na znanje, zaključivši kako će se prioriteti sastaviti nakon
objedinjavanja eventualnih prijedloga građana.
AD 3)
Tajnik MO informirao je Vijeće o početku priprema za ovogodišnje sportske igre mjesnih
odbora koje bi se trebale, kao i prijašnjih godina, održati na terenima SD „Zamet“, najvjerojatnije
04. lipnja, a u okviru kojih se na igralištu „Delta“ organizira i malonogometni turnir „Kup Delte“ kojeg
je MO Školjić neposredni organizator uz MO Luka i MO Centar Sušak.
VMO je zaključilo da će se i ove godine uključiti u sportske igre i to ekipama u briškuli i
trešeti, boćanju i malom nogometu.

AD 4)
Vijećnica Ana Kovačić predložila je, a VMO prihvatilo, da se Gradu uputi dopis kojim će se
tražiti konkretna informacija o tome hoće li i kada Grad uopće sanirati ruševnu zgradu ex Rade
Končara u Vodovodnoj.
Vijećnik Predrag Miletić naglasio je da bi bilo potrebno što prije poslati dopis Odboru za
mjesnu samoupravu s prijedlogom imenovanja trga Šišmiš u zaleđu Koblerovog i ulice Šišmiš kako
bi isti predmet mogao doći na jednu od prvih narednih sjednica gradskog Vijeća, te da bi bilo
potrebno ponoviti i prijedlog za imenovanje poteza od trga Pul Vele Crikve do križanja Agatićeve i
Vitezovićeve ulice ulicom Lešnjak.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.

Zapisničar:
Robert Baus, tajnik MO

Predsjednik VMO:
Juro Perković
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