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ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE VMO PODMURVICE

11. sjednica VMO Podmurvice održana je 26. listopada 2015. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati
u prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO
- Aleksandar Merle, član VMO
- Aleksandra Lovrić, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Podmurvice održane 29. rujna 2015. godine.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Marija Prtenjača i predložila slijedeći dnevni red
kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
caffe bar Pjer, Hahlić 5 b - mišljenje
2. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
caffe bar Capuccino, Andre Benussi bb - mišljenje
3. Programska aktivnost: Sveti Nikola
4. Javni poziv za predlaganje projekta Riječki program lokalnog partnerstva za 2016.
godinu
5. Komunalna problematika
6. Razno
AD – 1
Odjel gradske uprave za poduzetništvo dostavilo je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka
radnog vremena za ugostiteljski objekt caffe bar Pjer, Hahlić 5 b kojim traže mišljenje Vijeća.
Zaključak:
• Vijeće je razmatralo zahtjev te su suglasni da se radno vrijeme primjeni određenim
radnim vremenom za blagdane, primjereno radom ostalih ugostiteljskih objekata
koji se usko nalaze u stambenim zonama uz napomenu da buka bude umjerena i
kontrolirana, te da ne ometa stanare. usvojilo predloženi rebalans.
AD – 2
Odjel gradske uprave za poduzetništvo dostavilo je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka
radnog vremena za ugostiteljski objekt caffe bar Capuccino, Andre Benussi bb, kojim traže
mišljenje Vijeća.

Zaključak:
• Vijeće je razmatralo zahtjev te su suglasni da se radno vrijeme primjeni određenim
radnim vremenom za blagdane, primjereno radom ostalih ugostiteljskih objekata
koji se usko nalaze u stambenim zonama uz napomenu da buka bude umjerena i
kontrolirana, te da ne ometa stanare. usvojilo predloženi rebalans.
AD – 3
Programska aktivnost Doček Svetog Nikole organizirat će se u subotu 5. prosinca 2015. godine
s početkom u 16 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti glazbeno
scenska udruga Ri stars, a tajnica će kontaktirati osobu koju će se angažirati za lik svetog
Nikole. Roditelji će participirati za realizaciju programa sa 20,00 kn po djetetu. Prijave za upis
predškolske djece vršit će se u Mjesnom odboru od 16. do zaključno 18. studenog 2015. godine.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4
Tajnica MO informirala je vijećnike da je raspisan natječaj za prijavu prijedloga projekta za
"Riječki program lokalnog partnerstva" za 2016. godinu. Program lokalnog partnerstva
podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje, te
troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja radova u iznosu od
30.000,00 kn po projektu. Prijave se predaju najkasnije do 30. studenog 2015. godine. Udruga
za razvoj civilnog društva SMART pružat će zainteresiranim prijaviteljima potporu u fazi razrade
ideja i pisanja prijedloga projekta, te će 16. studenog 2015. godine održat radionicu "Pisanje
prijedloga projekta za natječaja u okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva".
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD –5– 1
Roditelji su uputili zahtjev da se u dječjem parku u Čandekovoj ulici postavi znak zabrane za pse
na zapadnom ulazu u park, sa strane parkirališta Čandekove 8.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 5 – 2
Zelene površine na nekoliko lokacija su zapuštene i potrebno je podrezati grmove lovora višnjika
u Vukovarskoj ulici kod kbr. 96-98, u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kbr. 1, urediti bršljan u Ulici
Branka Blečića kod Ustanove za hitnu pomoć, te samonikla stabla u Dubrovačkoj ulici kod kbr. 2
i 3.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 6 – RAZNO
AD – 6 – 1 – informacija
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o sastanku u Učeničkom domu Podmurvice vezano za daljnje
projekte u Multisenzoričkom vrtu koji su planirani u rujnu 2016. godine.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD – 6 – 2 – informacija
Odbor za mjesnu samoupravu organizira zajedničku sjednicu četiri mjesna odbora: Sveti Nikola,
Turnić, Podmurvice i Banderovo u prostorijama Mjesnog odbora Turnić u četvrtak, 29. listopada
u 17 sati. Sjednici će prisustvovati predsjednica Vijeća MO Jadranka Žikić i tajnica MO.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 6 – 3 – informacija
U srijedu, 21. listopada održan je sastanak sa Odjelom gradske uprave za urbanizam i za
komunalni sustav u vezi problematike odlaganja građevinskog materijala u Ulici Plase na kojem
se raspravljalo o uvjetima privremenog ugovora, poštivanju istog, te o određivanju roka vraćanja
lokacije u prvobitno stanje.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 6 – 4 – informacija
U srijedu, 18. studenog obilježava se dan pada Vukovara, te će se Vijeće sastati u Vukovarskoj
ulici kod grafita u 16 sati kako bi odali počast svim stradalnicima domovinskog rata.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 i 45 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (dvije) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Zam. predsjednice Vijeća MO:
Marija Prtenjača

