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ZAPISNIK
S 28. (66.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
28. (66.) sjednica VMO Podmurvice održana je 11.02.2008. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO,
- Ivan Sviderek, član VMO,
- Josip Nekić, član VMO i
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO.
Sjednici nisu bili nazočni:
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO i
- Verdan Grubelić, član VMO.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 27. (65.) sjednice VMO Podmurvice
Usvajanje Plana aktivnosti VMO Podmurvice za 2009. godinu
Informacije vezano za parkiralište u Čandekovoj 8
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
S obzirom da članovi VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik prethodne sjednice VMO, Vijeće MO
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 27. (65.) sjednice Vijeća MO od 18.12.2009. godine.
AD 2
Nakon kraće rasprave VMO jednoglasno je donijelo sljedeći
Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice usvojilo je Plan aktivnosti Vijeća MO Podmurvice za 2009.
godinu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
AD 3
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić izvijestio je vijećnike da je bio na sastanku kod g. Škunce,
pročelnika Odjela gradske uprave za urbanizam vezano za izgradnju parkirališta u Čandekovoj 8.
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G. Škunca je rekao kako je stari plan stavljen van snage te da Vijeće treba dati prijedlog kada se
bude izrañivao novi prostorni urbanistički plan o čemu će nas izvijestiti te da za sada nema
sredstava da bi se parkiralište u potpunosti uredilo. G. Vrkić je naveo kako je prema njegovoj uputi
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Rijeka prometu uputio dopis sljedećeg sadržaja:
Tijekom prošle godine izgradili ste parkiralište za osobne automobile u Čandekovoj 8 i Cavtatskoj
ulici br. 2. Razina izvršenih grañevinskih radova je djelomična i nepotpuna. Naime, postavljena je
uvaljana posteljica od tucanika odreñenog granulometrijskog sastava. Ovo stanje ne zadovoljava
uvjete normalnog parkiranja (voda odnosi tucanik kao i kotači automobila) pa Vijeće mjesnog
odbora zahtijeva od Naslova da se postojeće parkiralište presvuče asfaltnim zastorom te da se
iscrtaju parkirna mjesta, riješi odvodnja i rasvjeta. Napominjemo da i dalje vijećnici kao i grañani
spomenutih ulica ostaju u svojim zahtjevima iz dopisa od 23.01.2008. godine u smislu izgradnje
parkirališta na kat kad se stvore uvjeti za to.
Vijećnici su se složili da ovo nisu normalni uvjeti za parkiranje – zimi je blato, a ljeti prašina te se
pitaju zašto je urbanistički plan stavljen van snage prije nego se usvoji novi, a prema starom planu
bila je planirana izgradnja parkirališta na kat te Vijeće MO Podmurvice već 5 godina radi na tome
da se ono izgradi kako bi se riješio veliki nedostatak parkirnih mjesta. G. Sviderek smatra da
ukoliko Grad nema sredstava za izgradnju parkirališta da se parkiralište da u koncesiju na što je g.
Vrkić je odgovorio da mu se čini da to Grad i planira učiniti, meñutim to nije najbolje rješenje za
grañane koji bi tada parking morali plaćati.

AD 4
AD 4.1
Prema Planu aktivnosti i programu rada predviñena je ekološka akcija čišćenja i ureñenja parka
kod crkve sv. Josipa. Kako navedeni park nakon razmjene zemljišta više nije u vlasništvu crkve
već u vlasništvu Grada vijećnici smatraju da bi trebalo animirati grañane putem letaka i plakata da
se odazovu ekološkoj akciji i da daju svoje prijedloge kako bi se taj park trebao urediti. G. Vrkić je
naveo da ce se kao i dosadašnjih godina park očistiti u okviru dvije subote a potom da će Gradu
uputiti dopis da se park uredi klupicama, spravama za igru i ostalim sadržajima za djecu i odrasle.
Nakon kraće rasprave Vijeće MO Podmurvice donijelo je sljdeći
Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice uputit će zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav
za ureñenjem parka kod crkve sv. Josipa koji će se prethodno očistiti i urediti u
ekološkoj akciji početkom ožujka.

AD 4.2
Krug prijatelja Brune Groninga dostavio je zahtjev za korištenjem velike dvorane Mjesnog odbora
Podmurvice (33 m²) svake treće subote u vremenu od tri sata. Predsjednik Vijeća MO naveo je
kako je prostor bio sav uništen kada je on prije 5 godina postao predsjednikom VMO. Zbog toga se
morao zauzeti da se prostor uredi te je odlučeno da se velika prostorija koristi samo za potrebe
Vijeća MO i političke stranke, a mala dvorana (22 m²) da se iznajmljuje ostalim korisnicima. Nakon
kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći
Zaključak
•

Vijeće MO Podmurvice sukladno odluci donešenoj prije pet godina odlučilo je da
veliku dvoranu mjesnog odbora koristi samo vijeće MO i političke stranke, te da se
Krugu prijatelja Brune Groninga ustupi prostor male dvorane u Dubrovačkoj 2 za
organiziranje sastanaka, umjesto velike koju su zatražili.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

Verica Mladenić Lipošćak

Ivan Vrkić, ing.grañ.
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