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ZAPISNIK
S 33. (71.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
33. (71.) sjednica VMO Podmurvice održana je 03.09.2009. (četvrtak) s početkom u 18.30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO,
- Ivan Sviderek, član VMO,
- Josip Nekić, član VMO,
- Danijel Ljubičić, član VMO i
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Verdan Grubelić, član VMO

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

Usvajanje Zapisnika sa 33. (70) sjednice VMO Podmurvice
Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2009. godinu
Prijedlog Programa kulture za 2010. godinu
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 32.
sjednice VMO
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 32. (70) sjednice VMO,
Vijeće MO jednoglasno je usvojio Zapisnik sjednice održane 22.07.2009. godine.

AD 2
Tajnica MO upoznala je vijećnike sa rebalanskom financijskog plana za 2009. godinu za mjesni
odbor Podmurvice, te je nakon iznijetog donijeto slijedeće:
Jednoglasno se usvaja rebalans financijskog plana za 2009. godinu za mjesni odbor
Podmurvice.
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AD 3
Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Rijeka u 2010. godini koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke, te je
potrebo prijedlog Programa kulture za mjesne odbore dostaviti sa prijavnicom i obrascima
najkasnije do 15. rujna 2009. godine.
S obzirom da vijećnik Verdan Grubelić nije bio u mogućnosti prisustvovati sjednici, pismeno je
uputio svoje mišljenje i prijedloge vezano za točku br. 3) Prijedlog Programa kulture za 2010.
godinu o čemu je predsjednik VMO Ivan Vrkić obavijestio prisutne. Nakon kratke rasprave donijeta
je slijedeća
• jednoglasna odluka da se podnese prijava OGU za kulturu i da mjesni odbor
organizira dvije foto izložbe i to na temu: "Život MO Podmurvice" – postava u ožujku
2010. u sklopu programa Dani mjesnog odbora; te druga foto izložba na temu:
"Hrvatske planine“ – postava koncem rujna 2010. godine.
Nadalje, je predsjednik VMO Ivan Vrkić iznio svoj prijedlog da se umirovljenicima na području
mjesnog odbora iziñe u susret, te da im se omogući prostor (mala sala) gdje bi se okupljali i družili
tri puta tjedno (ponedjeljak, utorak i petak od 9 do 11 sati). Da se podnese prijava OGU za kulturu
da se mjesnom odboru Podmurvice omogući godišnja pretplata na barem tri dnevna lista: „Novi
list“, „Jutarnji list“ i „Večernji list“ koji bi umirovljenicima bio na raspolaganju jer mnogi od njih nisu u
mogućnosti kupovati novine, a na taj način bi se informirali i družili.
• Ovaj prijedlog su nakon kratke rasprave, jednoglasno podržali svi vijećnici.

AD 4
•

•

•

Gosp. Ivan Sviderek informirao je VMO vezano za privremeni deponij grañevinskog
materijala koji se nalazio u ulici Plase da su sav grañevinski materijal odnijeli, te da su
rampu koja je postavljena kako bi onemogućili dovoz istog sanirali.
Predsjednik VMO Ivan Vrkić obavijestio je vijećnike te je gosp. Verdan Grubelić slikao sve
grafite, ispise i crteže na području mjesnog odbora, te da će uputiti dopis s priloženim
fotografijama OGU za komunalni sustav kako bi mogli ukloniti iste.
Nadalje je predsjednik VMO dao prijedlog da sobzirom da je jog u Dubrovačkoj dovršen da
bi mogli organizirati turnir u boćanju. Nakon kratke rasprave donijeta je slijedeća
jednoglasna odluka:
- da se organizira turnir u boćanju u subotu, 26. rujna ili 03. studenog 2009.
godine (ovisno o vremenskim prilikama)
- organizaciju turnira preuzet će Danijel Ljubičić i Ivan Sviderek uz pomoć
tajnice MO
- sudionike će se počastiti sredstvima reprezentacije Vijeća mjesnog odbora
- svim učesnicima-natjecateljima će se uručiti Zahvalnica, a nagrada za 1., 2. i
3. mjesto biti će Priznanje

Sjednica je završila u 19,35 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar :
Referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
ðulijana Desanti
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Predsjednik VMO Podmurvice:
Ivan Vrkić, ing.grañ.

