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ZAPISNIK S
45. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD
od 25. rujna 2018. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 2/II)

Nazočni svi članovi VMO i Koraljko Pasarić, urednik i producent programa „Ljeto u Starom gradu“ i
glasila Pod Voltun.
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO
Verifikacija Financijskog plana VMO Školjić-Stari grad za 2019. godinu
Donošenje komunalnih prioriteta za 2019. godinu
Informacija o provedenom programu „Ljeto u Starom gradu“
Izdavanje novog broja glasila Pod Voltun
Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Zapisnik sa 44. sjednice jednoglasno je prihvaćen.
AD 2)
VMO je verificiralo Financijski plan MO za 2019. godinu
AD 3)
Nakon provedene rasprave, VMO je zaključilo da se i na osnovu dodatnih prijedloga iskazanih na
sjednici, povratnoj informaciji od strane OGU za komunalni sustav, ali i iskazanoj potrebi dodatnih
konzultacija s OGU za komunalni sustav i Rijeka prometom, pripremi nacrt Komunalnih prioriteta za 2019.
godinu koji bi se verificirao, odnosno usvojio na narednoj sjednici Vijeća
AD 4)
Koraljko Pasarić izvijetio je Vijeće da je završeno i ovogodišnje „Ljeto u Starom gradu“ kao
tradicionalni program VMO koji se odvvio tijekom kolovoza kroz 4 večeri i to dvije glazbene, 1 flimska i dječji
dan. Program je realiziran i u suradnji KVK „Liburnija film“.
Program je održan 09.08. (Denis Razz Adjustable Group – jazz koncert); 16.08. (D.R. Sonic Dialogues –
poznati jazz standardi); 23.08. (izbor filmova s međunarodnog fetivala KRAF); 31.08. (nastup „Morčića“ i
„Malih Riječana“ uz nagradnu dječju likovnu radionicu pod nazivom „Volim Školjić, volim Stari grad).
Kroz sve četiri večeri procijenjeno je oko 800 posjetitelja.
Tajnik MO informirao je Vijeće da je za realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 15.814,18
kn, a što je u okviru financijskog plana.
Vijeće je izrazilo zadovoljstvo izvršenjem programa i zahvalilo g. Pasariću na suradnji.
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AD 5)
Po provedenoj raspravi oko izdavanja glasila Pod Voltun Vijeće je zaključilo da se pokuša izdati jedan
dvobroj, a za što je urednik g. Koraljko Pasarić izrazio spremnost da se kao i do sada aktivno uključi u cijeli
posao, ali da obzirom na prestanak mandata ovog vijeća isti treba znatno ubrzati.
AD 6)
Pod točkom razno tajnik MO obavijestio je Vijeće da će se svim vijećima mjesnih odbora zbog
raspisivanja novih izbora za mjesnu samoupravu mandat završiti 29. listopada 2018. do kada svakako treba
održati posljednju sjednicu Vijeća kako bi se mogle dalje provoditi odluke i zaključci ovog vijeća.
Također je zaključeno da se po zvršetku mandata i izboru novog vijeća svi bivši i novi članovi vijeća
pozovu na susret pred novogodišnje blagdane, a u skladu s važećim programom rada vMO i financijskim
planom.
Predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu

Tajnik MO
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