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ZAPISNIK
SA 33. SJEDNICE VMO PODMURVICE

33. sjednica VMO Podmurvice održana je 29.04.2013. (ponedjeljak) s početkom u 17 i 30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Žikić, zamjenica predsjednika VMO
- Nives Levar, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Podmurvice održane 26.03.2013.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Upute i Prijedlog komunalnih prioriteta za 2014.godinu
Program rada – Birajmo naj okućnicu
Zahtjevi za korištenje prostora
Komunalna problematika
Razno.

AD – 1
Vijećnici su upoznati sa Uputama o komunalnim prioritetima za 2014. godinu, te su jednoglasno
usvojeni slijedeći prijedlozi:
- 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
- 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
- postava ograde (zelena, niska) uz rub dječjeg parka u Dubrovačkoj ulici kbr. 1, nabava i
postava dječje sprave - drvene kućice art. 06 112 Usluge Pakrac

-

tehnička priprema za ureñenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kbr. 7 i 9, te
izvedba radova po izvedbenom projektu
ureñenje prilaza i djelomično ureñenje okoliša dječjeg parka u Ul. E. Randića južno od
kbr. 11
postava rukohvata na stubama Ličke ulice od kbr 14 prema kbr. 8
postava metalnih podesta za kućni otpad na različite lokacije, a prema iskazanim
potrebama u 2014. godini
izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Podmurvice – pravac prigrad
ureñenje prometnice Ulice Hahlić izmeñu kbr. 8 i 10 prema izvedbenom projektu iz 2013.
godine
sanacija prolaza (nogostupa) i potpornih zidova na lokaciji Čandekova kbr. 2 prema
Vukovarskoj kbr. 53
tehnička priprema za ureñenje parka za kućne ljubimce na lokaciji Plase kbr. 62

AD – 2
U okviru svojih programa rada za 2013. godinu Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke organiziraju
akciju „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“. Zainteresirani se grañani mogu prijaviti za
sudjelovanje u Mjesni odbor od 22. travnja do 10. svibnja 2013. godine. Tajnica MO pripremila je
plakate i letke koji su podijeljeni grañanima. Izbor najljepših okućnica i podjela nagrada odradit
će se sredinom lipnja.
AD – 3
Maša Kosanović iz Ulice Marijana Stepčića kbr. 4, te Nina Čalić iz Ivekovićeve ulice kbr. 4
uputile su zahtjev za korištenje prostora Mjesnog odbora (sala za sastanke od 33 m² i 22 m²), a
za potrebe održavanja tečajeva stranih jezika od 01.10.2013. do 31.05.2014. godine.
U raspravi po ovom zahtjevu vijećnici su istaknuli da su prostorije mjesnog odbora prvenstveno
namijenjene za rad vijeća mjesnog odbora kao i njegovih radnih tijela, koji volonterski obnašaju
svoje obveze, a za potrebe grañana i u njihovu korist. Osim toga prostor se koristi za potrebe
sastanaka stanara stambeno-poslovnih zgrada sa područja mjesnog odbora, predstavnika
stanara, redovnih sastanaka registriranih političkih stranaka koje djeluju na mjesnom području,
organizaciju raznih predavanja, akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, dobrovoljnog
darivanja krvi, te drugih aktivnosti i akcija Gradskog društva Crvenog križa Rijeka – temeljni
ogranak Podmurvice, kao i udruge koje se skrbe za osobe s posebnim potrebama, potrebe
humanitarnih, socijalnih i drugih društvenih pravnih osoba koje djeluju na području Podmurvica.
U kontinuitetu uz naknadu prostor koristi više korisnika, koji ujedno sudjeluju u realizaciji
programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice, te je uspostavljena vrlo dobra
suradnja, a termini koji koriste prilagoñeni su potrebama Vijeća. Davanje u najam prostorija
točno odreñenih dana i sata, ograničava se vremensko korištenje za potrebe Vijeća MO i ostalih
korisnika, u prvom redu grañana. Nadalje, ističu da sala od 33 m² nema uvjeta za održavanje
tečaja, jer nama potreban inventar, a sala od 22 m² bi se mogla dati na korištenje samo petkom,
uz uvjet da ukoliko Vijeće ima potrebe za salom korisnici ustupe prostor.
Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se prostorija od 22 m² ponudi na privremeno
korištenje samo petkom uz posebne uvjete, te o istom obavijesti Odjel za gradsku samoupravu i
upravu.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD 4 – 1
U Dubrovačkoj ulici južno od kbr. 1 ureñen je jedan dio zelene površine i prenamijenjen u dječji
park sa spravama. Obzirom da mnogi vlasnici pasa bez obzira što se djeca nalaze u parku,
svakodnevno dolaze sa svojim kućnim ljubimcima, hitno treba postaviti znak zabrane za pse.
Osim toga, potrebno je iscrtati pješački prijelaz i postaviti prometni znak obavijesti o istome kod
nebodera Dubrovačka 1 prema dječjem parku, a sve zbog nesavjesnih vozača koji ne
prilagoñavaju brzinu uvjetima na cesti.
AD 4 – 2
Nakon obilnih kiša, zelene površine na području Podmurvica su obrasle, te je potrebno hitna
košnja. Kao prioriteti su istaknuti dječji parkovi u Čandekovoj i Dubrovačkoj ulici, te u Ulici
Branimira Markovića, pa nadalje. Dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav.

AD – 5 – RAZNO
AD 5 – 1 .
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je temeljem priopćenja o promidžbenim aktivnostima
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i dopisa Gradskog izbornog povjerenstva,
Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavo upute o korištenju prostora mjesne samouprave
koje su u vlasništvu Grada Rijeke. Prostorije mjesne samouprave davat će se na korištenje uz
naknadu svim izbornim sudionicima (Lokalni izbori 2013.), a za potrebe izborne promidžbe.
Naknada će se naplaćivati po cijeni predviñenoj za sastanke, a sukladno Odluci o načinu
korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (Službene novine PGŽ br. 4/02).
.
AD 5 – 2
Tajnica MO izvijestila je prisutne da su prema programu rada samouprave za Dane MO ostala
neiskorištena sredstva u iznosu od 400,00 kuna sa pozicije 1141 – ostale usluge, te ih treba
prebaciti na poziciju 1143 na ostale nespomenute troškove. Nakon rasprave donesena je
jednoglasna odluka da se sredstva prebace na drugu poziciju, a iznos od 400,00 kuna iskoristi za
nabavu materijala za organizaciju dječje kreativne radionice.
AD 5 – 3
Žitelji Plasa, Hahlića i Vrha Seline uputili su zahtjev kojim traže hitno sazivanje sastanka sa
predstavnicima nadležnih, a vezano za DPU Rujevica. Naime, upoznati su da je u postupku izrada
detaljnog plana ureñenja stambenog područja Rujevica, ali do sada sa njima nitko nije stupio u
kontakt i obavijestio ih o istome. Saznali su da je obavljen razgovor sa stanarima romske
populacije koji nelegalno žive na tuñoj imovini, dijelom u vlasništvu Grada, a dijelom u privatnom
vlasništvu, a sa žiteljima kao domicilno stanovništvu koji na tom području žive dugi niz godina,
vlasnici su parcela, te legalno sagrañenih objekata, nitko nije obavio razgovor niti se obratio kako
bi ih upoznali sa planovima.
Smatraju da bi trebalo prezentirati isto, te obaviti razgovor, upoznati ih sa detaljnim planom i
usvojiti primjedbe i prijedloge kako bi se iste razmotrile prije javne rasprave.
Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se hitno uputi zahtjev OGU za urbanizam i
OGU za komunalni sustav da sazovu žitelje i predstavnike Mjesnog odbora na sastanak.

Sjednica je završila u 18 i 40 sati..

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranica.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
ðulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:
Aleksandar Merle

