PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/18-04/1
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2
Rijeka, 23.01.2018.

ZAPISNIK S
37. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
održane 23. siječnja 2018. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma
2/II)

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić – Stari grad pozivom od 19. siječnja
2018.
Sjednici su bili nazočni:
- Juro Perković, predsjednik VMO
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO
- Eol Buić, član VMO
- Ana Kovačić, članica VMO
- Robert Baus – referent za mjesnu samoupravu-tajnik MO
Odsutan:
- Igor Buratović, član VMO
- Elvira Dizdarević, članica VMO
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 36. sjednice VMO
Usvajanje izmjene Poslovnika o radu VMO i Pravila MO (promjena naziva MO)
Problematika odvoza otpada (Vodovodna ulica kod k.br. 4 i 6)
Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.

AD 1)
Zapisnik s 36. sjednice usvojen je jednoglasno
AD 2)
Tajnik MO podsjetio je kako je Gradsko vijeće Grada Rijeke, na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora
Školjić, donijelo na 6. sjednici održanoj 21.12. 2017. Statutarnu odluku kojom se naziv Mjesnog odbora
Školjić mijenja u Mjesni odbor Školjić – Stari grad. Slijedom toga predložio je izmijenu Poslovnika VMO i
Pravila o radu MO na način da se u tekstu gdje se navodi ime MO ili VMO naziv „Školjić“ zamjeni nazivom
„Školjić - Stari grad“.
Prisutni članovi Vijeća su prijedlog prihvatili jednoglasno, bez rasprave.
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AD 3)
Tajnik MO informirao je vijeće o njegovoj inicijativi koju je proveo krajem 2017. na usmene zahtjeve
građana da se u Vodovodnoj ulici na prvom parkirnom mjestu s desne strane, a kod k.br. 4 osigura mjesto
za kontejnere za odvoz otpada koji su bili smješteni ispred objekta ex Rade Končara, ali su uklonjeni nakon
urušavanja krova i postave zaštitne ograde ispred zgrade. Kako je naveo, inicijativa je prihvaćena i od strane
Grada Rijeke – OGU za komunalni sustav i od Čistoće i od Rijeka plusa (upravlja parkiralištem), ali još nije
provedena. Čeka se, kazao je, suglasnost gradske Komisije za postavu privremenih objekata te je predložio
ukoliko se isto brzo ne riješi da VMO pošalje i službeni pismeni zahtjev.
Predsjednik VMO smatra da se Vijeće nije ni trebalo uključivati u takve stvari već da su svi odgovorni
oko radova na objektu ex Končara, pa i sami izvođač odmah po uklanjanju kontejnera trebali naći zamjensku
lokaciju lili barem pismeno (obaviješću na ogradi) obavijestiti građane gdje su kontejneri izmješteni. „Ovako
ispada da smo mi, pa i ja osobno sada odgovoran za nered i prljavštinu koja vlada u tom dijelu ulice“.
Vijeće je nasposljetku prihvatilo zaključak da se uputi dopis ukoliko situacija ne bude u vrlo skorom
vremenu riješena.
AD 4

-

Pod točkom „razno“ Predrag Miletić je predložio, a Vijeće je prihvatilo da se:
zatraži od Grada, odnosno Čistoće da se kod kontejnera za komunalni otpad u ulici Aldo Collonnelo
postavi i jedan kontejner za stari papir koji je nekada i bio u ulici Žrtava fašizma
zatraži od Grada da se u ulici Šime Ljubića ukine označeno mjesto za opskrbu obzirom da su na
njemu uvijek parkirana dva vozila i pješaci ne mogu prolaziti, te da se na tom mjestu postave
zaprječni stupići

Predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.
.

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković

