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ZAPISNIK
S 37. (75.) REDOVNE SJEDNICE VMO PODMURVICE
37. (75.) sjednica VMO Podmurvice održana je 23.12.2009. (srijeda) s početkom u 18 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 da se izmijeni dnevni red koji je predložio zbog
novih saznanja koja je u toku dana doznao, te predložio sljedeći

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa redovne 35. (73.) i 36. (74.) izvanredne sjednice VMO
Lista kandidata za birački odbor za izbor predsjednika RH
Stupanj izgrañenosti malih komunalnih objekata za 2009. godinu
Razno.

Gosp. Verdan Grubelić imao je primjedbu na izmijenjeni dnevni red, jer smatra da o dodanoj točki
dnevnog reda pod AD-2 – Lista kandidata za birački odbor za izbor predsjednika RH nije uopće
potrebno raspravljati s obzirom da Vijeće mjesnog odbora nije ni dobilo zadatak da odlučuju o
članovima biračkog odbora, niti je to u njihovoj nadležnosti.
Dnevni red nije usvojen jednoglasno s obzirom da je gosp. Verdan Grubelić ostao suzdržan, ostali
Vijećnici su prihvatili novi dnevni red.
AD 1
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanju zapisnika sa 35. (73.)
redovne i 36. (74.) izvanredne sjednice VMO
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnike sa 35. (73) redovne i 36.
(74.) izvanredne sjednice VMO, Vijeće MO jednoglasno je usvojio Zapisnike održane 25.11. i
03.12.2009. godine.
AD 2
Predsjednik VMO, Ivan Vrkić obavijestio je Vijećnike da je Gradsko izborno povjerenstvo
zanemarilo prijedlog članova biračkog odbora za predsjednika Republike Hrvatske, koje je Vijeće
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predložilo, te uputilo istome i prihvatio listu članova biračkog odbora koju je sastavila tajnica.
Nadalje, smatra da onaj koji je sastavio listu da se prema Vijeću i ljudima sa područja mjesnog
odbora odnosi diskriminatorski, te predlaže da se osudi Gradsko izborno povjerenstvo i tajnicu
Mjesnog odbora
AD 3
Predsjednik Vijeća informirao je Vijećnike o stupnju izgrañenosti malih komunalnih objekata za
2009. godinu, te napominje da je svega 35% predviñenih prioriteta za 2009. godinu obavljeno,
nadalje napominje da Rijeka promet odugovlači sa radovima, tako se od lipnja ove godine čeka da
se izvrši asfaltiranje parkirališta u Čandekovoj 8. Izvršena je sanacija stubišta u Ličkoj ulici, a u
tijeku su radovi na ureñenju asfaltiranjem dijela ulice Rudolf Tomšić kod kbr. 31. Kako je
ugovorena manja cijena radova od predviñenih za asfalitranje parkirališta u Čandekovoj 8,
smatram da se iznos od cca 25.000,00 kn može preusmjeriti na neki drugi objekat, te predlažem
da se izgradi metalna ograda od Dječjeg vrtića Podmurvice pa sve do joga kod parkirališta u
Čandekovoj 8, a kako će ostati još novca nakon izvršenih radova da se preusmjere na neki drugi
objekat.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
AD 4 – RAZNO
Iako je tajnica MO imala pod točkom RAZNO (a prethodno je kod sastavljanja dnevnog reda o
tome obavijestila predsjednika Vijeća, te je on napomenuo da će se o tome raspravjati pod točkom
RAZNO) dvije podtočke:
1. Odobrena sredstva od Odjela za gradsku samoupravu i ostalih resornih odjela za
financiranje i sufinanciranje programa Vijeća MO za 2010. godinu, te
2. Prijava za natječaj „NAJ ON-LINE MJESNI ODBOR“
predsjednik Vijeća MO, Ivan Vrkić nije joj dozvolio da ih iznese na što je reagirao vijećnik Verdan
Grubelić smatrajući da je time Vijeće MO zakinuto u saznanju informacija i u samom odlučivanju.
Kako pod točkom RAZNO nije dozvoljeno iznošenje podtočki predsjednik Vijeća MO Podmurvice,
zaključio je sjednicu.
Sjednica je završila u 18 i 40 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.

