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ZAPISNIK
SA 26. SJEDNICE VMO PODMURVICE

26. sjednica VMO Podmurvice održana je 27.09.2012. (četvrtak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Nives Levar, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
- Milivoj Gojković, predsjednik pododbora za sport
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivo Zubović, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Podmurvice održane 29.08.2012.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Program rada VMO za 2013. godinu - upute
2. Komunalna problematika
3. Razno
AD – 1
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, da su upute
razumljive, jasne, te da nemaju primjedbi i da će se pridržavati istih u prijedlogu programa rada
VMO za 2013. godinu.
Za prijedloge programa za sportske aktivnosti, prisutan g. Milivoj Gojković – predsjednik
Pododbora za sport, dogovoreno ja da se održe dva turnira: turnir u boćanju krajem ožujka, a
turnir u briškuli sredinom studenog 2013. godine. Na oba turnira će se moći prijaviti do 12 ekipa, a
utakmice će se odvijati u četiri skupine po tri ekipe.
AD 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 2 – 1
Vukovarska ulica kod pekare Marko na raskršću sa Ulicom E. Randića je jako oštećena, ne samo
kolnik već i nogostup. Jedan dio je saniran, ali nemamo saznanja da li će se sve urediti i kada.
Tajnica MO uputit će zahtjev OGU za komunalni sustav, te tražit da se očituju po iznijetom
problemu.

AD 2 – 2
Semafor na raskršću ulica A. Barca i Vukovarske, a sve zbog pješačkog prijelaza stvara prometni
kaos i zagušuje promet. Nekad je na tom semaforu bila postavljena zelena strelica ali je to
uklonjeno zbog problema prelaska djece koja su bila u neposrednoj opasnosti. Kako bi se promet
brže odvijao, a obzirom da djeca taj dio ulice prelaze uglavnom u jutarnjim satima, te u vrijeme kad
im škola završava, predlaže se da se postavi pametan semafor kao što je to postavljeno kod OŠ
Pehlin. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet da se izvidi mogućnost i realizacija prijedloga Vijeća
MO.
AD 3 – RAZNO
AD 3 – 1
Glazbeno scenska udruga RI stars poziva da prisustvujemo promociji CD-a glazbeno scenske
predstave "Ljubav kroz vrijeme" koja će se održati u Art kinu u srijedu, 03. listopada 2012. godine u
10 i 30 sati.
AD 3 – 2
U srijedu 26. rujna na brodu "Marina" uz prigodan program obilježio se završetak akcije "Volim
Hrvatsku – volim Rijeku". U sklopu programa dodijeljene su nagrade za najuređeniji mjesni odbor,
te privatne i poslovne prostore u središtu grada, itd. Mjesni odbor Podmurvice dobilo je priznanje
Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, za ekološki osviješten mjesni odbor, te poklon
bon. Dogovoreno je da će se vrijednost poklon bona utrošiti u kupovinu sredstava i alata za
održavanje ekoloških akcija, te poklona za učesnike akcije Birajmo naj okućnicu za 2013. godinu,
te materijal koji je potreban za uređenje prostorija mjesnog odbora prilikom odvijanja programskih
aktivnosti Vijeća MO.
AD 3 – 3
Iz TD Rijeka promet obaviješteni smo da su ugovoreni poslovi za komunalne prioritete za 2012.
godinu prema natječaju u konačnici financijski manji nego su predviđeni, te je preostala razlika u
iznosu od 21.466,25 kn za koje se VMO treba očitovati na koji će se komunalni prioritet utrošiti.
Nakon rasprave vijećnici su donijeli jednoglasnu odluku
da se razlika u iznosu od 21.466,25 kn usmjeri na rješavanje i postavljanje rukohvata: u Ulici
Hahlić 17 i 19 na stepenicama (drugi dio); u Ulici Frane Mladenića između kbr. 2 i 4 (na zidu
s jedne strane cca 20 m), te kod kbr. 9 prema kbr. 5 (cca 15 m); u Ličkoj ulici na donjim i
gornjim stubama (cca 6 m).

Sjednica je završila u 19 i 50 sati..
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Đulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle

