PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 026-02/18-04/7
URBROJ: 2170-01-09-10-18-1
Rijeka, 17.07.2018.

ZAPISNIK S
43. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ – STARI GRAD
održane 17. srpnja 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 12. srpnja
2018.
Sjednici su bili nazočni:
- Juro Perković, predsjednik VMO
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO
- Ana Kovačić, članica VMO
- Eol Buić, član VMO
- Koraljko Pasarić, predsjednik pododbora za kulturu i urednik glasila „Pod Voltun“
- Robert Baus – referent za mjesnu samoupravu-tajnik MO
Odsutni:
- Elvira Dizdarević, članica VMO
- Igor Buratović, član VMO
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 42. sjednice VMO
2. Donošenje zaključka o zamolbi ovlaštene osobe Alda Colonnella 7 za suglasnost postavljanja vaza s
cvijećem ispred ulaza
3. Donošenje zaključka o utrošku sredstava komunalnih prioriteta za sanaciju zelene površine Pod
Kaštelom 8
4. Ljeto su Starom gradu – priprema programa (informacija)
5. Razno

AD 1)
Zapisnik s 42. sjednice VMO prisutni članovi vijeća su prihvatili.
AD 2)
Na temelju zamolbe ovlaštene osobe stanara zgrade Aldo Colonnello 7 za izdavanjem suglasnosti za
postavljanje vaza s cvijećem ispred ulaza zgrade, a radi sprječavanja nepropisnog parkiranja Vijeće je
donijelo sljedeće zaključke:
1. Vijeće je suglasno i daje pozitivno mišljenje za postavljanje žardinjera od strane stanara, a kako bi
se onemogućilo parkiranje vozila ispred ulaza u zgradu.
2. Obzirom da službenu suglasnost (rješenje) u ime Grada Rijeke može dati Odjel gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem – Komisija za postavljanje predmeta i
Grad Rijeka, MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II, Rijeka, Hrvatska
Tel. ++385 51 209 370 Fax.++385 51 209 371

www.rijeka.hr

e-mail: mo.skoljic@rijeka.hr

privremenih objekata, Titov trg 3, Rijeka, tajnik MO će uputiti stranku na daljnji kontakt s tom
Komisijom.
3. Vijeće smatra da bi tek izgradnja nogostupa na lijevoj strani navedene ulice riješila pitanje
nepropisnog parkiranja, ali prije svega nesmetane i sigurne pješačke komunikacije
AD 3)
Temeljem prijedloga Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti za utroškom dijela sredstava komunalnih
prioriteta MO Školjić-Stari grad za sanaciju zelene površine kod objekta Pod Kaštelom 8 VMO je zaključilo
kako nije suglasno s utroškom tih sredstava za predloženu površinu.
Razlog je što se radi o neuređenom prostoru koji je istina u vlasništvu Grada ali i o ograđenom prostoru
kojeg koriste samo stanari zgrade Pod Kaštelom 8, a i sam se Odjel za komunalni sustav očitovao da zbog
te ograđenosti navedena površina nije u njihovoj nadležnosti.
Stoga VMO ne može prihvatiti utrošak komunalnih prioriteta na tu poziciju, ali predlaže da Grad razmotri
pitanje stupanja u posjed površine i daljnje vođenje brige o njemu.
Tajnik MO izvjestio je VMO da je prema uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu Program rada MO
Školjić-Stari grad radi predstojećih izbora za vijeća mjesnih odbora a koji se očekuju u listopadu 2018.
potrebno nešto ranije usvojiti program rada za 2019., tj. do kraja kolovoza 2018.
Zaključeno je da se u sjednici u srpnju ili u kolovozu (krajem kolovoza) taj program usvoji.
AD 4)
Predsjednik pododbora za kulturu MO-a Školjić-Stari grad g. Koraljko Pasarić podnio je izvješće o tekućim
pripremama za ovogodišnje „Ljeto u Starom gradu“. Kako je izvijestio, iste teku u skladu s izvedbenimj i
financijskim planom, u postupku je pribavljanje potrebnih dozvola i suglasnosti (Grad, MUP, ZAMP), a
program bi se odvio na Pavlinskom trgu prema sljedećem hodogramu:
09. kolovoza 2018. (četvrtak) – glazbeni program – jazz koncert Denis Razz Adjustable Group –
od 19:00 do 21:00 sat
 16. kolovoza 2018. (četvrtak) – glazbeni program - koncert Dr. Sonic Dialogues s poznatim
jazz standardima– od 19:00 do 21:00 sat
 23 kolovoza 2018. (četvrtak) – filmski program – izbor filmova s međunarodnog festivala KRAF,
u suradnji s KVK Liburnija film – od 19-21 sat
 31. kolovoza 2018. (petak) – Dječji program – nastup dječjih zborova "Morčići" i "Mali Riječani"
uz nagradnu likovnu radionicu u trajanju od 17 do 19 sati
Vijeće je prihvatilo informaciju, zahvalivši se g. Pasariću na uloženom trudu.


AD 5)
Pod točkom „razno“ vijećnik Predrag Miletić skrenuo je pozornost Vijeću na nedavno ucrtavanje crvene linije
na mjestu na kojem je nekad išla granica između Jugoslavije i Kraljevine Italije i koja je Rijeku podijelila na
dva dijela. Miletić smatra da je riječ o nepotrebnom, pa i štetnom tzv. „umjetničkom“ performansu Muzeja
moderne i suvremene umjetnosti kojim se obilježava sramotno razdoblje riječke povijesti i podsjeća na
ondašnju podijeljenost našeg grada. Također je napomenuo da će kao gradski vijećnik i građanin Rijeke i
osobno reagirati prema odgovornima u Gradu za ovakav čin, te je pozvao Vijeće da učini isto.
U raspravi koja je uslijedila vijećnici su većinom izrazili mišljenje da im do kraja nije jasna svrha i cilj crvene
linije i da je upitno s aspekta prometne sigurnosti je li se linija trebala naći na prometnici jer ista zbunjuje
vozače, ali i da u ovom trenutku ne raspolažu s dovoljno mjerodavnih informacija koje bi obrazložile kontekst
cijele priče.
Kako nije bilo daljnjih zaključaka i rasprave, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu.
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