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ZAPISNIK
SA 27. SJEDNICE VMO PODMURVICE

27. sjednica VMO Podmurvice održana je 29.10.2012. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Nives Levar, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Žikić, zamjenica predsjednika VMO
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Podmurvice održane 27.09.2012.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Natječaj za zaprimanje prijedloga Riječki program lokalnog partnerstva za 2013. godinu
Natječaj za sudjelovanje u izboru "Volonter godine" za 2012. godinu
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Tajnica MO informirala je vijećnike da je raspisan natječaj za prijavu prijedloga projekta za
"Riječki program lokalnog partnerstva" za 2013. 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 15. studenog 2012. godine.
Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna
Odluka:
Vijeće MO Podmurvice podnijet će prijavu na natječaj, a prema razrađenom izvedbenom projektu
za Mediteranski park u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8, ukupne površine od 246 m² koja se nalazi
na k.č. 3279/1, k.o. Zamet. Volonteri će kroz ekološku akciju na uređenju površine ostvariti
doprinos zajednice, a kroz projekt RPLP za 2013. godinu, tražit će financijska sredstva za dobavu
dječje sprave za igru – drvene kućice, ljuljalicu sa oprugom, te nabavu gumene podloge oko
ljuljalice.

AD 2
Tajnica MO je izvijestila da je Udruga za razvoj civilnog društva Smart raspisala natječaj
"Volonter godine" za 2012. godinu, a otvoren je do 05.11.2012. godine. Kako nitko od vijećnika i
građana sa područja MO nema prijedloga dogovoreno je da ove godine nećemo učestvovati na
tom natječaju.
AD 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 3 – 1
Obzirom da stanari zgrade br. 7 i 9 u Ulici M. Špilera, te stanari zgrade br. 2 i 4 u Ulici A. Benussi
imaju učestale probleme sa mladima koji se okupljaju na parkirnom prostoru, te remete javni red i
mir i uništavaju imovinu, zahtijevaju da se sazove sastanak. Sastanku bi prisustvovali predstavnici
Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo, te predstavnici PU
PGŽ, II policijske postaje, ovlašteni predstavnici stanara M.Špilera 7 i 9, te A. Benussi 2 i 4.
Sastanak će se održati u utorak, 13. studenog u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora u sali za
sastanke.
AD 3 – 2
Ovlašteni predstavnik stanara zgrade u Ulici Andre Benussi br. 4, uputili su zahtjev sa nizom
primjedbi i prijedloga u kojim između ostalog traže da se stube Marina Getaldića bolje održavaju,
zamjeni prometni znak na parkirnom prostoru, oliči ograda na parkiralištu koje se nalazi između
ulaza br. 4 i 6, te očisti od smeća. Između ostalog žale se na bespravno sagrađene garaže u Ulici
Hahlić kod kbr. 5. Zahtjev stanara proslijedit će se nadležnim službama OGU za komunalni sustav.
AD 3 – 3
G. Jozo Perić iz Hahlić br. 8 uputio je zahtjev u ime stanara Ulica Hahlić, Plase i Vrh Seline, da se
javno prometna površina koja je nakon dovršetka POS stanova u Ulici Hahlić ostala neuređena,
uredi i isto uvrsti u prijedlog komunalnog prioriteta za 2013. godinu. Prije par mjeseci dio kolnika je
sanirano i postavljeni ivičnjaci, ali je isto napravljeno nestručno pa vrlo često dolazi do prometnih
nesreća.
Obzirom da je Vijeće MO u prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu uvrstio i taj problem i
tražio da se napravi Idejni projekt sa lokacijskom dozvolom - Uređenje i sanacija ceste i površine
na lokaciji Hahlić kbr. 8 i 10 – o istome će se obavijestiti g. Perića i stanare.
AD 4 – RAZNO
AD 4 – 1
Prema programskoj aktivnosti Vijeća MO u studenom se treba realizirati Turnir u briškuli.
Dogovoreno je da će se turnir održati u subotu, 24. studenog 2012. godine s početkom u 9 sati u
prostorijama Mjesnog odbora (sala za sastanke). Na turniru će nastupiti 12 ekipa koje će se
rasporediti u četiri skupine po tri ekipe. Ekipe u skupini igraju međusobno, a najbolja ide dalje u
polufinale. Tajnica MO pripremit će priznanja, naručiti medalje, karte za briškulu i nagrade.
AD 4 – 2
U nedjelju 18. studenog navršava se dvadesetprva godina pada Vukovara, te je Vijeće dogovorilo
da će sa Vijećem MO Banderovo u petak, 16. studenog u 16 sati uoči obilježavanja tog tragičnog
događaja, odat počast svim žrtvama Vukovara i stradalnicima Domovinskog rata zapalivši svijeću
uz minutu šutnje kod murala u Vukovarskoj ulici preko puta ulaza u Učenički dom Kvarner.
Sjednica je završila u 19 i 20 sati..
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle

