PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PODMURVICE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/13-20/3
2170/01-09-10-13-2
26.03.2013.
ZAPISNIK
SA 32. SJEDNICE VMO PODMURVICE

32. sjednica VMO Podmurvice održana je 26.03.2013. (utorak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenica predsjednika VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Nives Levar, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Sviderek, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice VMO Podmurvice održane 26.02.2013.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prijedlog komunalnih prioriteta za 2014. godinu
Program rada – Eko akcija Plase
Komunalna problematika
Razno.

AD – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se od 02. do 20. travnja 2013. godine zaprimati prijedlozi
za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2014.
godinu, pa su vijećnici predložili da se uvrste slijedeći prijedlozi prioriteta:
-

postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza na postojećem stupu u Vukovarskoj ulici
kod kbr. 130
postaviti rasvjetno tijelo u Vukovarskoj ulici izmeñu kbr. 99 i 134 prema Ulici M. Gennari
postaviti rasvjetno tijelo na postojeći betonski stup u Delničkoj ulici izmeñu kbr. 9 i 12
ureñenje prometnice Ulica Hahlić izmeñu kbr. 8 i 10 prema izvedbenom projektu
sanacija stuba i postava rukohvata na lokaciji: Stube A. M. Viškovića
izgradnja kanala za odvodnju oborinskih voda (upojni bunari) na lokaciji od Plase kbr 17,
prema Vrh Seline, nadalje do Ulice Rudolfa Tomšića kbr. 27

-

tehnička priprema za ureñenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kbr. 7 i 9, te
izvedba radova po izvedbenom projektu
ureñenje prilaza i okoliša dječjeg parka u Ul. E. Randića južno od kbr. 11
postava rukohvata na stubama Ličke ulice prema Bakarskoj ulici
izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Podmurvice – pravac prigrad
postava metalnih podesta za kućni otpad na različite lokacije
tehnička priprema za ureñenje parka za kućne ljubimce na lokaciji Plase kbr. 62

AD – 2
Prema programskoj aktivnosti Vijeća MO planirano je da se ekološka akcija održi u mjesecu
travnju, ali zbog loših vremenskih uvjeta nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da
se ista odgodi za rujan 2013. godine.
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 3 – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u srijedu, 27.03.2013. godine provesti godišnji obilazak
MO sa djelatnicima Rijeka prometa i OGU za komunalni sustav.
AD 3 – 2
G. Merle osvrnuo se na problem rješavanja montažnog objekta u Ul. E. Randića, a isto je
pokrenuto još u 2011. godini. Dostaviti požurnicu Grañevinskoj inspekciji i tražiti očitovanje što su
do sada poduzeli na rješavanju istog. Podnijeti zahtjev sanitarnoj inspekciji da lokaciju zaštite
zbog okupljanja štakora i ostale gamadi.
AD 3 – 3
Kod trafo stanice u Čandekovoj ulici, zapadno od kbr. 8 primijećen je komunalni otpad, te je
potrebno dostaviti zahtjev da se ukloni sa javne površine.
AD – 4 – RAZNO
AD 4 – 1 .
Tajnica MO obavijestila je prisutne da će se u četvrtak, 04. travnja u 14 sati u Trpimirovoj održati
sastanak sa koordinatorima o planiranom održavanju sportskog natjecanja mjesnih odbora
povodom obilježavanja Dana Sv. Vida. Sastanku će prisustvovati g. Milivoj Gojković, predsjednik
pododbora za sport.
.
AD 4 – 2
Pod točkom razno predloženo je da se prema programskoj aktivnosti Vijeća MO za Dane MO
umjesto predviñene foto izložbe održi dječja kreativna radionica u subotu, 20. travnja 2013.
godine, a isto će predvoditi GSU Ri stars sa voditeljima Emirom i Ksenijom Grozdanić.
Sjednica je završila u 19 i 30 sati..

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
ðulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:
Aleksandar Merle

