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ZAPISNIK
S 35. (73.) SJEDNICE VMO PODMURVICE
35. (73.) sjednica VMO Podmurvice održana je 25.11.2009. (srijeda) s početkom u 18 i 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
- ðulijana Desanti, tajnica MO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 34. (72) sjednice VMO Podmurvice
2. Organizacija podjela darova za dan Sv. Nikole
3. 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 34.
sjednice VMO
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 34. (72) sjednice VMO,
Vijeće MO jednoglasno je usvojio Zapisnik sjednice održane 12.10.2009. godine.
AD 2
Predsjednik Vijeća MO upoznao je vijećnike da se sa ravnateljicom Učeničkog doma Podmurvice
dogovorio da nam ustupe dvoranu za doček Svetog Nikole, a program će se održati 04. prosinca u
18 sati. Scenu i samu priredbu izvest će kazališna grupa Viktor Car Emin iz Rijeke, a RI stars će
otpjevati dvije pjesme. Član Vijeća, Verdan Grubelić pomoći će tajnici MO oko kupovine i slaganja
darova
Osim iznijetog donijeta je jednoglasna odluka da se upriliči domjenak povodom predstojećih
božićnih i novogodišnjih blagdana za članove Vijeća i volontere MO Podmurvice.
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AD 3 – RAZNO
AD 3 – 1
Predsjednik VMO Ivan Vrkić obavijestio je prisutne da je stigao negativan odgovor OGU za
komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti na zahtjev koji im je upućen, a
vezano za izgradnju parkirališta u Dubrovačkoj 6. Nakon iznijetog donijeta je slijedeća
jednoglasna odluka da se proslijedi upit kakav je javni objekat društvene namjene
predviñen GUP-om.
AD 3 – 2
Predsjednik Vijeća izvijestio je vijećnike da je gosp. Jugoslav Tadić, umirovljeni profesor, podnio
zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave, a isti bi koristio za održavanje
seminara namijenjen grupi od 12 učenika Gradskog vijeća Grada Rijeke uz suglasnost prof. Irene
Starčević, te je temeljem iznijetog donijeta slijedeća
jednoglasna odluka da se odobrava korištenje prostora male dvorene jednom tjedno i to
utorkom od 18 do 20 sati ili četvrtkom od 10 do 12 sati.
AD 3 – 3
Gosp. Zdravko Nadoh iz Bribirske br. 14 uputio je pitanje u rubrici Pitajte – odgovorit ćemo, a
vezano je za regulaciju prometa odnosno za priključenje u promet iz Bribirske i Cavtatske ulice na
glavnu prometnicu - Vukovarsku. Otvaranjem riječke prometnice u punom profilu, te izlazom iz iste
na Turniću stvaraju se velike kolone i čepovi u prometu, te je otežano uključivanje u promet iz
navedenih ulica. Nakon iznijetog VMO donijelo je
jednoglasnu odluku da će se opetovati zahtjevi zajedno sa svim ostalim zahtjevima a vezani
su za rješavanje prometa u Vukovarskoj ulici. Od zahtjeva koji je upućen za premještanje
autobusne stanice koja se nalazi ispred kbr. 88 u Vukovarskoj, postavljanja semafora na
raskršću Vukovarske i ulice Emilija Randića, postavljanja pametnog semafora na
pješačkom prijelazu ispod raskršća Bribirske i Cavtatske, odnosno prijelaza koji se nalazi
ispred trgovine Mrkvica, te zahtjeva gosp. Zdravka Nadoha, a sve uputiti OGU za komunalni
sustav.
AD 3 – 4
Grañani su podnijeli zahtjev da se uklone dvije klackalice koje se nalaze u dječjem parku
smještenom na raskršću Bribirske ulice iznad kbr. 4 i ulice F. Mladenića kbr. 1, jer djeca taj prostor
za igru ne koriste. U kasnim večernjim satima i ranim jutarnjim na tom se mjestu okuplja mladež
koja se tu opija i stvaraju buku koristeći klackalice i uništavaju ih. Slijedom iznijetog donijeta je
jednoglasna odluka da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav da se klackalice uklone
sa iznijete površine (15 m²).
AD 3 – 5
Danijel Ljubičić, član VMO potaknuo je pitanje postavljanja rasvjete kod dječjeg parka u
Dubrovačkoj ulici izmeñu kbr. 4 i 6, te postavljanju rasvjetnog tijela kod novoureñenog joga u
Čandekovoj iznad kbr. 8 na parkiralištu. Na isti zahtjev nadovezao se i član VMO Ivan Sviderek, a
radi se o javnoj rasvjeti na Plasama izmeñu kbr. 8 i 13.
Temeljem iznijetog donijeta je slijedeća
jednoglasna odluka da će se uputiti Energu zahtjev za postavljanje javne rasvjete na
lokacijama: Dubrovačka izmeñu kbr. 4 i 6, na jogu u Čandekovoj ulici, te na Plasama od kbr.
8 do 13.
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AD 3 – 6
Iz boćarskog kluba "Lučki radnik" upućena je zamolba da mjesni odbor Podmurvice učestvuje u
radu Upravnog odbora boćarskog kluba te žele da u istom sudjeluju. Slijedom iznijetog VMO
odabrao je i donio slijedeću
jednoglasnu odluku da gosp. Danijel Ljubičić član VMO zastupa VMO Podmurvice i bude
jedan od članova Upravnog odbora BK "Lučki radnik".
AD 3 – 7
Predsjednik VMO Ivan Vrkić obavijestio je Vijećnike da je nakon ugovaranja svih stavaka po planu
ureñenja komunalnih objekata u MO Podmurvice ostalo neutrošeno cca 25.000,00 kuna sa PDVom te da treba dostaviti očitovanje o novoj lokaciji. Nakon kraće diskusije donijeta je slijedeća
jednoglasna odluka da se višak sredstava od cca 25.000,00 kuna preusmjeri na
osvjetljavanje stubišta u Dubrovačkoj ulici br. 4 koja vode prema Vukovarskoj ulici.

Sjednica je završila u 19,20 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.

