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ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE VMO PODMURVICE

11. sjednica VMO Podmurvice održana je 30.05.2011. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Levar, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Podmurvice održane 20.04.2011.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvješće o realizaciji plana rasporeda sredstava komunalnih prioriteta u 2010. godini
Prijedlog dodatne lokacije po komunalnim prioritetima za 2011. godinu
Sportska natjecanja MO povodom dana Sv. Vida 2011.
Program izbora i održavanja "Birajmo najljepšu okućnicu"
Komunalna problematika
Razno.

AD 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je 26. svibnja održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj je
usvojeno Izvješće o realizaciji plana rasporeda sredstava komunalnih prioriteta za 2010. godinu. U
prilogu zapisnika nalazi se materijal: Realizacija radova prenijetih iz 2009. godine, te Realizacija
radova planiranih za 2010. godinu
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AD 2
Obzirom da su nakon ugovorenih poslova iz komunalnih prioriteta za 2011. godinu, preostala
sredstva u iznosu od
kn, predložena je dodatna lokacija za utrošak tih sredstava.
Sredstva će se uložiti u ureñenje stubišta kod dječjeg parka u Ul. E. Randića južno od kbr. 11,
postavu rukohvata, te proširenje ulice Plase i izgradnje nogostupa od Ul. F. Mladenića s Ul. Plase
prema Pravnom fakultetu. Odluka je donesena jednoglasno.
AD 3
Koordinator sportskih igara MO povodom dana Sv. Vida, Aleksandar Merle, izvijestio je da su
dogovorene ekipe za boćanje u sastavu: Ivo Močibob, ðani Belušić, Drago Škalić i Tulio Tian, te
ekipa za kartanje u sastavu: Meri Šuković i Olga Šestan, koje će predstavljati Mjesni odbor
Podmurvice. Turnir će biti 04. lipnja na sportskim terenima SD Zamet, a ekipe za boćanje moraju
biti već u 11,45 h prisutne. Turnir u kartanju počet će u 15 sati.
AD 4
Dogovoreno je da će program izbora za Naj okućnicu Podmurvice 2011. biti u srijedu 15. lipnja s
početkom u 18 i 30 sati u velikoj dvorani Mjesnog odbora.
AD 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 5 – 1
Ivan Sviderek rekao je da se u Ulici Plase ispod kbr. 8 na cesti uz rub ulice napravio kanal u koji
svakodnevno upadaju vozila koja prolaze ovom ulicom, pa je potrebno uputiti zahtjev prema Rijeka
prometu da saniraju taj dio ulice. Ivo Zubović se nadovezao da još uvijek nije sanirana velika rupa
u Ul. E. Randića južno od kbr. 1 b, te da se i to uvrsti za rješavanje.
AD 5 – 2
Aleksandar Merle napomenu je da se prošle godine asfaltirao nogostup u Ul. E. Randića sjeverno
od kbr. 11, ali da je izvedeno vrlo loše jer je trava sad niknula te isto izgleda kao travnjak, a ne kao
nogostup. Proslijedit će se zahtjev izvoñačima radova da saniraju nogostup.
AD 5 – 3
Gosp. Miljenko Stilin – predstavnik stanara Bribirske 7 uputio je zamolbu da se ispred njihove kuće
asfaltira, te zatrpaju rupe koje su nastale, te popravi zid južno od njihove zgrade. Prije više godina
taj dio ulice je asfaltiran, ali kako su izvoñači radova ostali bez asfalta obećano je da će im se to
naknadno urediti što dug niz godina nije učinjeno. Nakon kraće rasprave dogovoreno je da će se
proslijediti zahtjev Rijeka prometu da saniraju iznijeto.
AD 5 – 4
U Ul. F. Mladenića započeta je izgradnja i ureñenje parkirnog prostora južno od kbr. 5. Obzirom da
će nakon završetka radova na parkirnom prostoru biti cca 20 parkirnih mjesta, jednoglasno je
dogovoreno da je potrebno na zavoju ispred ulaza u kbr. 9 postaviti stupiće, gljive ili neku drugu
prepreku kojom će biti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na toj lokaciji.
AD 6 – RAZNO
Učenički dom Podmurvice poslao je poziv na Projektni dan: "Zabavimo se prirodno i pomognimo
prijateljima" koja će se održati u srijedu 01. lipnja 2011. s početkom u 9,30 sati u prostorijama
Doma. Dogovoreno je da će Jadranka Žikić zastupati Vijeće MO na otvorenju i podizanju zelene
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zastave čime je Učeničkom domu produžen statusa eko-škole.

Sjednica je završila u 19 i 30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

ðulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle
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