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ZAPISNIK
S 31. (69.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
31. (69.) sjednica VMO Podmurvice održana je 10.06.2009. (srijeda) s početkom u 18.30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO,
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO,
- Ivan Sviderek, član VMO,
- Josip Nekić, član VMO,
- Verdan Grubelić, član VMO i
- ðulijana Desanti, tajnica MO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje Zapisnika sa 30. (68) sjednice VMO Podmurvice
Modernizacija parkirališta u Čandekovoj 8
Zauzimanje stava o ispisivanju grafita na području MO
Razno.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez nadopuna i primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanju zapisnika sa 30.
sjednici VMO. Gosp. Verdan Grubelić istakao je da on nije bio na prošloj sjednici jer se promijenio
datum zakazane sjednice pa nije mogao učestvovati u raspravi na kojoj se razmatralo pitanje
prioriteta MO za 2010. godinu. Ističe da, s obzirom da se u Bihačkoj ulici mnogo toga napravilo,
asfaltirao parking, nogostupi, otočić za cvijeće, a u prijedlogu je navedeno pod red. brojem 6 –
asfaltiranje nogostupa u Bihaćkoj, da je bolje da se ta sredstva preusmjere za neki drugi prioritet.
Osim toga trebalo bi postaviti rasvjetno tijelo u Ličkoj ulici, a na raskršću s Bihaćkom 3, prvi vrt s
desne strane kad se bude saniralo stubište u Ličkoj ulici što je predviñeno u prijedlogu prioriteta za
2010. pod red. br. 1.
Nakon završene rasprave jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa iznijetim izmjenama.
AD 2
Predsjednik VMO Ivan Vrkić upoznao je vijećnike sa stanjem parkirališta u ulici Čandekova 2.
Naime, prilikom izgradnje parkirališta umjesto asfalta postavljen je tucanik, pa je došlo do
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sagregacije terena. Kada pada kiša teren se natopi, kako auti prolaze stvaraju se ogromne rupe i
neravnine, pa se teren sav uništio. Potrebno je dostaviti zahtjev "Rijeka prometu" da to parkiralište
asfaltiraju. U razgovoru s njima naveli su kako je potrebno za taj projekt 120.000,00 kuna
(slovima:stodvadesettisućakuna), a da oni ta sredstva nemaju, te da se mi moramo za to pobrinuti.
Nakon kratke rasprave predloženo je da sredstva koja su bila namijenjena za asfaltiranje
nogostupa u Bihaćkoj da se preusmjere za asfaltiranje parkinga u Čandekovoj 8, te se tome
pridoda 60.000,00 kuna (slovima:šezdesettisućakuna) sredstava koja su ostalo od prošle 2008.
godine, pa će se time podmiriti troškovi koji su potrebni da bi se realizirao i time okončao problem
sa navedenim parkingom. Predsjednik VMO obavijestio je vijećnike da će "Rijeka promet" napraviti
stazu koja vodi od joga prema stubištu ispred zgrade u Čandekovoj 8, a koju su ostali dužni
napraviti.
Gosp. Danijel Ljubičić naveo je da kad se već vodi diskusija o kroničnom nedostatku parkirnih
mjesta da je potrebno riješiti problem parkiranja i za stanare iz zgrada Dubrovačka 4 i 6 , te za taj
projekt predložio zemljište koje se nalazi ispod konobe "Girica". Na tom bi se terenu moglo izgraditi
oko dvadesetak parkirnih mjesta. Nakon rasprave dogovoreno je da će gosp. Ljubičić razgovarati
sa predstavnicima stanara, ovlaštenim osobama iz Dubrovačke 4 i 6, te se raspitati u čijem je
vlasništvu navedeni teren. Kada to obave proslijedit će zahtjev MO da ispitaju mogućnost otkupa
terena ako to bude bilo potrebno, sa naglaskom da bi se isti iskoristio za izgradnju parkirališta.
Zaključak
• Vijeće MO Podmurvice jednoglasno je donijelo odluku da se dostavi dopis "Rijeka
prometu" da MO ima osigurana predviñena sredstva za asfaltiranje parkirališta u
Čandekovoj 8 i da u što kraćem roku pristupe realizaciji prioriteta.
• Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO, raspitat će se o vlasništvu terena ispod
konobe "Girica" , razgovarat će s ovlaštenim osobama Dubrovačke 4 i 6, te
proslijediti zahtjev MO za izgradnju parkirališta.
AD 3
Gosp. Verdan Grubelić rekao je da je već dokazano da je jedino umjetnički izričaj pravi način da se
riješi problem šaranja zidova, ispisivanja raznih parola i grafita. Slijedom iznijetog predložio je da
se stupi u kontakt i poveže s nekim od udruga, klubova ili grupa za grafite, te se s njima dogovori i
omogući projekt u obliku akcije ili natječaja u izradi grafita. Kada bi se to pokrenulo kao inicijativa
za kulturnim izričajem i u dogovoru s predstavnicima stanara, ovlaštenih osoba donijelo odluku na
kojim dijelovima zgrada i koje zgrade bi bile uključene u taj projekt tada bi na taj način zasigurno
riješili problem uništavanja fasada zgrada. Dokazano je već da se meñu mladim poštuje rad osoba
koje se bave umjetničkim oslikavanjem zidova (grafitima).
Zaključak
• Vijeće MO suglasno je da se pokrene inicijativa za kulturnim izražajem i poveže s
nekim od udruga ili klubova koji se bave grafitima.
AD 4
Gosp. Ivan Sviderek se osvrnuo na problem deponija grañevinskog materijala koji se nalazi u ulici
Plase i zbog kojeg su već poslane pritužbe. Dogovoreno je da se dostavi zahtjev OGU za
komunalni sustav da riješe problem "privremenog" deponija.
Gosp. Danijel Ljubičić naveo je da su mu se žalili grañani da za vrijeme državnih praznika ispred
zgrade Dubrovačka 2, gdje se nalazi MO, nije izvješena zastava RH. Predsjednik VMO obavijestio
je vijećnike da su upravo u toku dogovori oko sanacije i ureñenja jarbola i da će taj problem biti
riješen do slijedećih državnih praznika.
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Sjednica je završila u 19,15 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Predsjednik VMO Podmurvice:

Zapisničar :
referent za samoupravu, tajnica MO
ðulijana Desanti

Ivan Vrkić, ing.grañ.
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