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ZAPISNIK
S 34. (72.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
34. (72.) sjednica VMO Podmurvice održana je 12.10.2009. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO,
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO
- Josip Nekić, član VMO,
- Verdan Grubelić, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Sviderel, član VMO

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

Usvajanje Zapisnika sa 33. (71) sjednice VMO Podmurvice
Usvajanje Programa rada Vijeća MO za 2010. godinu
Izvješće sa održanog turnira u boćanju "Tradicionalno prvi"
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 33.
sjednice VMO
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 33. (71) sjednice VMO,
Vijeće MO jednoglasno je usvojio Zapisnik sjednice održane 03.09.2009. godine.

AD 2
Predsjednik Vijeća MO upoznao je vijećnike sa planom Programa rada za 2010. godinu:
• I. POTREBE GRAðANA I PRIJEDLOZI PRIORITETA U KOMUNALNOM OPREMANJU
I UREðENJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. prema
predloženom u travnju 2009. godine
1/3

III.
OSTALE AKTIVNOSTI KOJE ĆE VIJEĆE PODUZIMATI NA UREðENJU
PODRUČJA MO I POBOLJŠANJU KVALITETE STANOVANJA
• IV.
POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA
ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI:
- Mjerenje tlaka i šećera u krvi (ožujak i listopad 2010.)
• V. POTREBE GRAðANI, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA KULTURE:
- organiziranje foto izložbe na temu "Život na području MO Podmurvice" (ožujak 2010. u
sklopu Dana MO)
• VI. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA
PODUZETNIŠTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA:
- prijava za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor MO na području grada
Rijeke (od travnja do lipnja 2010.)
• VII. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA SPORTA I
TEHNIČKE KULTURE:
- Turnir u briškuli i trešeti (svibanj 2010.)
- Turnir u boćanju (krajem rujna početkom listopada 2010.)
• VIII. POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA BRIGE O
DJECI, OBRAZOVANJU I ODGOJU:
- Doček Sv. Nikole (prosinac 2010.)
• IX.
POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA
EKOLOGIJE:
- dobrovoljna akcija čišćenja i ureñenja parka kod crkve Sv. Josipa u Čandekovoj
(ožujak 2010. u sklopu Dana MO)
• X. OSTALE AKTIVNOSTI VIJEĆA U 2010.:
- kvalitetnije informiranje grañana o planovima rada vijeća, o mogućnostima korištenja
portala grada i interneta u sjedištu MO, o aktivnostima, prikupljanje informacija o
problemima i potrebama grañana iz nadležnosti rada vijeća, animacija grañana za
uključivanje u realizaciju pojedinih programa, obavještavati KD Vodovod i kanalizaciju,
Energo o raznim problemima na području MO
• XI
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI VIJEĆA KOJE FINANCIRA ILI SUFINANCIRA
ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU:
- Dani MO Podmurvice (ožujak 2010.) u sklopu dana MO održat će se foto izložba Život
na području MO Podmurvice, organizirat će se akcija Mjerenja tlaka i šećera u krvi,
polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomenik, ekološka akcija u parku kod crkve
Sv. Josipa, svečana sjednica VMO – podjela zahvalnica volonterima i istaknutim
grañanima, te izvješće o aktivnostima Vijeća
- Foto izložba "Planine Hrvatske" (studeni 2010.)
- Doček Sv. Nikole (prosinac 2010.)
•

Nakon iznijetog donijeta je slijedeća odluka:
Jednoglasno se usvaja Program rada Vijeća MO Podmurvice za 2010. godinu.
AD 3
Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO i organizator turnira u boćanju "Tradicionalno prvi"
izvijestio je Vijeće o proteklom turniru. Turnir je bio dobro organizirat, ali je bilo primjedbi na mjesto
gdje je organizirano i na vrijeme trajanja turnira, jer je samo jedan jog, a svaka utakmica je trajala
sat vremena pa se to odužilo. U svakom slučaju cilj je postignut. Grañani su putem medija
obaviješteni o dogañaju, a jog je uspješno promoviran. Želja je da turnir postane tradicionalan pa
smo ga uvrstili i u program rada Vijeća za 2010. godinu.
AD 4 - RAZNO
•

Tajnica mjesnog odbora obavijestila je prisutne da u sklopu obilježavanja Europskog
tjedna lokalne demokracije, u četvrtak, 15. listopada od 18 do 19 sati mjesni odbori u
Gradu Rijeci otvorit će vrata svojim grañanima, te im omogućiti upoznavanje s djelokrugom
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rada Vijeća, grañani će moći postavljati pitanja i iznositi probleme vezane za nadležnost
Vijeća. S obzirom da netko od članova Vijeća mora biti prisutan i na raspolaganju
grañanima sat vremena donijeta je slijedeća jednoglasna odluka
-

•

Ivan Vrkić, predsjednik VMO biti će dežuran u mjesnom odboru u četvrtak, 15.
listopada od 18 do 19 sati te odgovarati na postavljena pitanja grañana i
informirati ih od radu mjesnog odbora.

Predsjednik Vijeća MO – Ivan Vrkić izvijestio je da se Vijeće mora očitovati po prispjelim
komunalnim prioritetima za 2010. godinu do kraja mjeseca listopada, te je donijeta slijedeća

jednoglasna odluka da će predsjednik vijeća MO i tajnica MO još jednom obići teren i prema
prijedlogu prioriteta i njihovoj obradi, te procjeni iznosa sredstava potrebnih za realizaciju
redom pripremiti i dostaviti komunalne prioritete za 2010. godinu OGU za komunalni sustav,
Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti.

Sjednica je završila u 19,15 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

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

