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ZAPISNIK
SA 3. SJEDNICE VMO PODMURVICE
3. sjednica VMO Podmurvice održana je 13.09.2010. (ponedjeljak) 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 Jambrek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivo Zubović, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Podmurvice održane 20.07.2010.:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijava programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini
Prijedlog programa rada MO za 2011. godinu
Očitovanje na idejno rješenje za ureñenje igrališta u Čandekovoj
Foto izložba "Planine Hrvatske"
Turnir u boćanju "Tradicionalno prvi"
Razno.

AD 1
Tajnica MO izvijestila je prisutne da je pripremila obrasce prijave prijedloga programa javnih
potreba u kulturi Grada Rijeke u 2011. godini, a prema prijedlozima koji su donešeni na prošloj
sjednici Vijeća MO za:
• Održavanje Glazbeno scenske radionice koju će voditi GSU „Ri stars“ tijekom
godine
• Izložba na temu: „Stare igraće konzole“ predviñena za svibanj 2011.
• Održavanje festivala grafita „Street art na Podmurvicama“ sa temom: „Prepoznatljivi
simboli Rijeke“ predviñeno za travanj 2011.
Prijave će predati u srijedu, 15. rujna 2010. godine kada ističe rok za podnošenje prijedloga
programa.
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AD 2
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 2011. godinu
kako slijedi:
KULTURA
• GLAZBENO SCENSKA RADIONICA ZA DJECU
- tijekom cijele godine
• FESTIVAL GRAFITA na temu: „PREPOZNATLJIVI SIMBOLI RIJEKE“ - travanj 2011.
• IZLOŽBA na temu: „STARE IGRAČE KONZOLE"
- svibanj 2011.
SPORT
• TURNIR U BOĆANJU
• TURNI U BRIŠKULI I TREŠETI

- listopad 2011.
- studeni 2011.

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

- travanj – lipanj 2011.

EKOLOGIJA
• 2 x ekološka akcija na lokaciji: dječji park kod Čandekove 8
• ekološka akcija PLASE

- ožujak 2011.
- travanj 2011.

ZDRAVSTVO
• akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“
+ PREDAVANJE na temu: “KAKO IZBJEĆI DROGU”
• akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“
SAMOUPRAVA
• IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
• program „DANI MO“:
akcija „MJERENJE TLAKA U ŠUK“ + predavanje
na temu: KAKO IZBJEĆI DROGU
svečana sjednica (podjela zahvalnica)
polaganje cvijeća na spomenik
prigodan program uz domjenak
• program BILTEN
• program SVETI NIKOLA

- u sklopu Dana MO
ožujak 2011.
- listopad 2011.

- tokom cijele godine

- ožujak 2011.
- studeni 2011.
- prosinac 2011.

AD 3
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih poslova
dostavilo rješenje idejnog projekta ureñenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog
broja 8. Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna
Odluka:
•

Vijeće MO Podmurvice u potpunosti se slaže sa rješenjem idejnog projekta, ali
zahtjevaju da budu upoznati sa svim fazama rada, te da budu pravovremeno
obaviješteni o izradi izvedbene dokumentacije. Žele da sudjeluju pri samoj izvedbi
projekta, te ukoliko imaju kakvih primjedbi ili sugestija da se one razmotre i da se
dogovorno pronañe pravo rješenje.
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AD 4
Prema programu rada za 2010. godinu slijede pripreme za foto izložbu „Planine Hrvatske“ (postava
PD Kamenjak). Foto izložba otvorit će se 11. listopada sa početkom u 18 sati. Postavu izložbe
obavit će Verdan Grubelić (tajnik PD „Kamenjak“). Tajnica MO izvjestila je da su šine i lančići
postavljeni u obje dvorane, te da je potrebno nabavit okvire za slike ili panoe. Tajnica će pripremiti
plakate i pozivnice, te obavijestiti medije i napisati članak za web stranice.
AD 5
Tajnica je obavijestila vijećnike da će se turnir u boćanju „Tradicionalno prvi 2010.“ održati 16.
listopada 2010. godine s početkom u 9 sati u prostorijama BK „Lučki radnik“. Pripremit će plakate,
obavijestiti medije i napisati članak za web stranice. Gña Jadranka Žikić pomoći će joj u
pripremama za turnir. Gosp. Merle predložio je da se i oni prijave za turnir kao ekipa što je
jednoglasno prihvaćeno.

Sjednica je završila u 20 i 15 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle
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