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ZAPISNIK
SA 25. SJEDNICE VMO PODMURVICE

25. sjednica VMO Podmurvice održana je 25. siječnja 2017. (srijeda) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO
Aleksandar Merle, član VMO
Ivan Sviderek, član VMO
Aleksandra Lovrić, član VMO
Đulijana Desanti, tajnica MO

-

Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Podmurvice održane 20. prosinca 2016. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Marija Prtenjača i predložila slijedeći dnevni red
kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Izvještaj o radu za 2016. godinu
Financiranje programske aktivnosti - upute
Programska aktivnost: Kreativne radionice
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Marija Prtenjača dala je na raspravu nazočnim vijećnicima
Izvještaj o radu Vijeća MO za 2016. godinu.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu za 2016. godinu.
AD – 2
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi te će se u svom radu pridržavati istih.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3
Programska aktivnost Vijeća MO – Kreativne radionice krenut će u veljači, a planira se održati
dvije radionice na kojima će polaznici učiti kako od recikliranog papira isplesti srca, košarice i
slično. Tajnica MO pripremit će plakate i napisati članak na web stranicama Mjesnog odbora.

Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 4 – 1
Nakon što su završeni radovi na izgradnji, obnovi i sanaciji kanalizacijskog i vodovodnog sustava
na području Podmurvica na mnogim lokacijama izvođači radova nisu vratili u prvobitno stanje.
Nedostaju prometni znakovi, oštećeni dijelovi nogostupa i kolnika, porušena stabla, loše izvedena
rekonstrukcija suhozida, uklonjen željezni stup – nosač rasvjetnog tijela i napojnih kablova u Ulici
Vrh Seline, ostaci građevinskog materijala na platou u Ulici Plase kod kućnog broja 6/3 koji je
služio izvođačima radova za odlaganje materijala.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i dogovoriti sastanak.
AD – 4 – 2
Na mnogim lokacijama po Podmurvicama za vrijeme burnih dana građani su imali problema sa
spremnicima za komunalni i selektivni otpad. Spremnici su se prevrtali i sadržaj je letio uokolo,
šetali su ulicama i oštetili nekoliko vozila.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća za postavu
fiksnih postolja i zamjenu spremnika.
AD – 4 – 3
Župni ured Marije Pomoćnice dostavio je zamolbu-zahtjev za čišćenje stepenica koje povezuju
Vukovarsku ulicu sa ulazom u Crkvu Marije Pomoćnice. Traže da im se odobri čišćenje stepenica
pet puta godišnje pred značajne blagdane (u siječnju do 31.01. kad se slavi svetac Crkve sveti
Ivan Bosco; pred Uskrsne blagdane; u svibnju do 20-og u mjesecu kad se slavi župni blagdan
Marije Pomoćnice; u listopadu zadnji tjedan u mjesecu do 25-og u mjesecu te u prosincu drugi
tjedan do 18-og u mjesecu pred nadolazeći blagdan Božić).
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 5 – RAZNO
AD – 5 – 1
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je prijedlog o međusobnoj preraspodjeli
sredstava komunalnih prioriteta planiranih za realizaciju iz 2016. godine i 2017. godine za dvije
stavke: „Sanacija potpornog zida u Čandekovoj kućni broj 2 sa sjeverne strane zgrade“ i
„Nastavak uređenja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9“.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te je suglasno sa međusobnom
preraspodjelom sredstava.
Sjednica je završila u 19 i 30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Zam. predsjednice Vijeća MO:
Marija Prtenjača

