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ZAPISNIK
S 30. (68.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
30. (68.) sjednica VMO Podmurvice održana je 28.04.2009. (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,
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Josip Nekić, član VMO i
- Verdan Grubelić, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 28. (66.) i 29. (67) Svečane sjednice VMO Podmurvice
2. Usvajanje Prioriteta (izgradnja manjih zahvata komunalnih objekata i infrastrukture)
Vijeća MO Podmurvice za 2010. godinu
3. Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez nadopuna i primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO je otvorio raspravu o prvoj točki dnevnog reda, tj. zapisnicima s prošlih sjednica
28. i 29. VMO Podmurvice. s obzirom da nije bilo primjedbi od strane prisutnih vijećnika točka
dnevnog reda br.1 je usvojena jednoglasno.
AD 2
Pod točkom 2. dnevnog reda predočen je plan izgradnje malih komunalnih objekata za
2010.godinu koji je sačinjen temeljem pristiglih zahtjeva grañana. Vijeće je temeljito razmatralo
tablicu u kojoj su rangirani zahtjevi grañana u svezi izgradnje malih komunalnih objekata. primjedbi
nije bilo izuzev što je gospodin Ivan Sviderek zahtijevao da se izostavi stavka 10 iz prijedloga za
2010.g. , obrazloživši da se semaforizacija financira iz drugih izvora. Vijeće je ovu primjedbu
uvažilo te je nakon kraće rasprave VMO jednoglasno je donijelo sljedeći
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Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice jednoglasno je usvojilo Prijedloge prioriteta – izgradnje i
održavanja malih objekata komunalne infrastrukture za 2010.g. za područje MO
Podmurvice godinu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
AD 3
Pod točkom tri – razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 19:20 sati, a zapisnik je vodio predsjednik VMO Podmurvice, Ivan Vrkić.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar :

Predsjednik VMO Podmurvice:

Ivan Vrkić, ing.grañ.

Ivan Vrkić, ing.grañ.
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