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ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO MLAKA
16. sjednica VMO Mlaka održana je 18.06.2020. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama
MO Mlaka, G. Duella 2/b.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivo Simper, predsjednik VMO
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO
- Igor Ivošić, član VMO
- Milan Milovanović, član VMO
- Snježana Seršić, tajnica MO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice.
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu.
3. Rasprava o Programu rada za 2021. godinu.
4. Razno.
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima
primljenim između dvije sjednice.
Zaključak:
•

•

•
•

Vijeće prihvaća informaciju sa sastanka održanog 4. lipnja kojem su prisustvovali
gradonačelnik, pročelnica OGU za komunalni sustav, ravnateljica Direkcije za
mjesnu samoupravu i predsjednici mjesnih odbora – tema: Program malih
komunalnih akcija.
Zbog situacije izazvane corona virusom i utjecaja novodonesenih mjera na proračun
Grada, rebalansom će biti predložena i odgoda realizacije malih komunalnih akcija
planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne dođe do okolnosti koje bi
utjecale na nedovoljno punjenje prihodovne strane proračuna, planirane i usvojene
male komunalne akcije za 2020. godinu realizirale bi se u 2021. godini.
Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u ovoj godini do kraja lipnja ili nešto
duže. Također je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do 1.000.000,00 kn.
Iz navedenih razloga, ove godine se nije išlo s pozivom prema građanima za
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podnošenje novih prijedloga malih komunalnih akcija za 2021. godinu. Poziv za nove
prijedloge išao bi slijedeće godine za 2022. godinu ukoliko ne bude novih posljedica
na smanjenje proračuna.
•

Vijeće je zaprimilo molbu za postavu zaštitnih barijera na ulazu u ulicu Vitomira Paje
Širole kako bi se spriječilo svakodnevno parkiranje. Na navedenoj lokaciji već
postoji horizontalna i vertikalna signalizacija zabrane parkiranja, pa će se od
Prometnog redarstva zatražiti pojačana kontrola. Budući da je u tijeku izrada
cjelokupnog prometnog rješenja za područje MO Mlaka, od Rijeka Prometa će se
zatražiti rješenje ovog problema.

AD 2
Zaključak:
•

Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o realiziranim komunalnim
prioritetima MO Mlaka za 2019. godinu.

AD 3
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je vijećnike da je do 20. srpnja ove godine potrebno
dostaviti prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2021. godinu. Iste ocjenjuje
Povjerenstvo, a nakon toga donosi se konačan Program rada i Financijski plan za 2021. godinu
koji mora odgovarati odobrenim programskim aktivnostima.
Zaključak:
•

Vijećnici su raspravljali o prijedlozima programa za 2021. godinu, konačna odluka
donijet će se na sljedećoj sjednici.

AD 4
Zaključak:
•

Potrebno je ponoviti zahtjev Komunalnom redarstvu za uklanjanje nepoželjne
vegetacije koja oštećuje zid uz stepenice od ulice Luki prema ulici Podmurvice što
predstavlja opasnost za građane.

•

Od Rijeka Prometa će se zatražiti da se kao mjera dodatne zaštite pješaka u prometu
reflektirajućim oznakama u boji označe svi rubnici uz pješačke prijelaze na kojima ne
postoji regulacija semaforima (prilog fotografije snimljene u Opatiji).

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Predsjednik VMO Mlaka:

Zapisničar:
Snježana Seršić

Ivo Simper, prof.
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