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ZAPISNIK
SA 14. SJEDNICE VMO PODMURVICE

14. sjednica VMO Podmurvice održana je 13.09.2011. (utorak) s početkom u 18 i 30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Levar, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Podmurvice održane 19.07.2011.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program: Foto izložba
Program: Festival grafita
Program: Eko akcija
Program: Turnir u boćanju
Prijedlog programa rada VMO za 2012. godinu
Komunalna problematika
Razno

AD 1
Predsjednik VMO izvijestio je vijećnike da je prema programu Dana MO preostalo organizirati foto
izložbu koju nismo do sada uspjeli postaviti iz objektivnih razloga. Tajnica MO zadužena je da stupi
u kontakt sa voditeljem Foto kluba Rijeka gosp. Božićem te da dogovori termin postavljanja izložbe
njihovih članova.
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AD 2
Program Festival grafita koji je financiran od OGU za kulturu i sufinanciran od Odjela za gradsku
samoupravu i upravu, održat će se krajem listopada o.g. Writeri sa Podmurvica organizirat će
grupu koji će biti zaduženi da za odreñene lokacije pripreme skice grafita, ne temelju kojih će MO
zatražiti dozvolu od OGU za urbanizam. Ocrtavanje zidova grafitima organizirat će se na
slijedećim lokacijama: zapadni zidovi pokraj stuba u Dubrovačkoj ulici kod kbr. 2, 4 i 6; zid pokraj
joga u Čandekovoj ulici (ispod dj. vrtića), te zid u Čandekovoj ulici pokraj zgrade Mebla.
AD 3
Program EKO akcija – održat će se u subotu 15. listopada 2011. s početkom u 8 i 30 h, na lokaciji:
park istočno od OŠ Turnić te zapadno od Dubrovačke kbr. 1. Ekološku akciju organizirat ćemo u
suradnji sa MO Turnić. Tajnica će pripremiti plakate i dogovoriti sve detalje sa OGU za komunalni
sustav i OGU za urbanizam.
AD 4
Programska aktivnost VMO za sport – turnir u boćanju planira se održati krajem listopada ili
početkom studenog ovisno o slobodnim terminima joga BK Lučki radnik. Tajnica će stupiti u
kontakt sa predsjednikom kluba, te dogovoriti termin. Na slijedećoj sjednici podijelit će se
zaduženja oko organizacije turnira.
AD 5
Tajnica MO informirala je vijećnike o Uputama i dopunama uputa za prijavu programske aktivnosti
mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2012. godinu.
Nakon kraće rasprave na kojoj se govorilo o raznim prijedlozima i idejama, donijeta je
jednoglasna
Odluka:
• O prijedlozima programa rada Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice za 2012. godinu
kako slijedi:
KULTURA
• STREET ART (oslikavanje grafita) – ožujak, travanj, svibanj 2012.
SPORT
• TURNIR U BOĆANJU
• TURNI U BRIŠKULI I TREŠETI

- ožujak 2012.
- studeni 2012.

PODUZETNIŠTVO
• akcija „BIRAJMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU,...“

- travanj – lipanj 2012.

EKOLOGIJA
• ekološka akcija na lokaciji: dječji park kod Čandekove 8
• ekološka akcija: park Dubrovačka ulica zapadno od kbr. 1
• ekološka akcija: lokacija Plase
ZDRAVSTVO
• akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“
+ PREDAVANJE - u sklopu Dana MO (ožujak 2012.)
SAMOUPRAVA
• IZLOŽBA FOTOGRAFIJA - razne
• program „DANI MO“:

- ožujak 2012.
- svibanj 2012.
- rujan 2012.

- ožujak i listopad 2012.

- tokom cijele godine
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-

akcija „MJERENJE TLAKA U ŠUK“ + predavanje
svečana sjednica (podjela zahvalnica)
polaganje cvijeća na spomenik
izložba fotografija
prigodan program uz domjenak

• program BILTEN
• program SVETI NIKOLA

- ožujak 2012.
- studeni 2012.
- prosinac 2012.

AD 6 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 6 - 1
Ivan Sviderek predložio je da se izvidi mogućnost uvoñenja autobusne linije kroz gornji dio naselja
– Plase, Hahlić (kroz Banderovo pa preko „hrbata“), jer nam tom području živi pretežito starije
stanovništvo, a i izgradnjom POS-ovih stanova (Hahlić 17, 19, 21, 23, 25 i 27) povećao se i broj
grañana – potencijalnih korisnika. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
AD 6 - 2
Grañani se sa gornjeg dijela ulice Hahlić, Plase i Vrh Seline često obraćaju MO sa pritužbama
vezanim za suživot sa romima i problemima koji proizlaze iz toga. Naime, svakodnevno se u
naselju pale gume i razni otpad, te se širi neugodan miris i gusti dim, a što je ujedno i potencijalna
opasnost od požara. Uništavaju se fasade okolnih zgrada i privatnih kuća koje se gañaju
kamenjem. Učestale su krañe, vika i preglasna muzika, uništava se društvena i privatna imovina.
Grañani se osjećaju ugroženima, te svaki pokušaj razgovora i rješavanja problema mirnim putem
je bezuspješan. Zbog svega iznijetoga donijeta je jednoglasna odluka da se uputi zahtjev za
učestalom policijskom ophodnjom, te o istome izvijeste Nadležne službe.
AD 6 - 3
Jadranka Žikić osvrnula se na problem u Ul Hahlić kod kbr. 17 i 19 vezano za postavljanje
rukohvata. Iako je zahtjev upućen prije nekoliko mjeseci još uvijek nije ništa poduzeto, a uskoro će
sezona kiša i zahlañenja, pa će i opasnost od pada po stubama biti veća. Uputiti požurnicu OGU
za komunalni sustav da se u što kraćem roku postavi rukohvat i ograda na stubama koje vode
prema Ul. B. Markovića.
AD 7 - RAZNO
Tajnica MO izvijestila je da će se u ponedjeljak 26. rujna u 12 sati u dvorani HKD-u na Sušaku
upriličiti podjela nagrada i priznanja za sudionike akcije „Volim Hrvatsku – volim Rijeku“.
Sjednica je završila u 20 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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