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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-20/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  18.10.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

4. sjednica VMO Podmurvice održana je 18.10.2010. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Aleksandar Merle, predsjednik VMO 
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Ivo Zubović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 

Ostali nazočni: 
      - 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nives Jambrek, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Podmurvice održane 13.09.2010.: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa foto izložbe "Planine Hrvatske" i izvlačenje nagrada 
2. Izvješće sa turnira u boćanju "Tradicionalno prvi 2010." 
3. Prijedlog projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2011. godinu 
4. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine 
5. Razno. 

 
AD 1 
 
Tajnica MO izvijestila je prisutne o posjećenosti foto izložbe "Planine Hrvatske", te su izvučeni 
dobitnici nagradne igre. Prvu nagradu: godišnja članarina u PD "Kamenjak" za 2011. godinu dobio 
je g. Darko Vidučić iz Rijeke, Bok 36; drugu nagradu: čeonu lampu sponzora "Iglu sport" d.o.o. 
dobila je gña. Katarina Horvat iz Rijeke, Luki 12; treću nagradu: knjigu "Najljepše cvijeće hrvatskih 
planina i livada" dobio je g. Zlatan Radić iz Rijeke, Ulica Franje Čandeka br. 8. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Aleksandar Merle izvijestio je prisutne da je turnir u boćanju bio vrlo uspješan. 
Na njemu je učestvovalo 8 ekipa i svi sudionici bili su zadovoljni sa organizacijom. Uspostavljena je 
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suradnja sa boćarski klubom "Lučki radnik" i želja je da se ona nastavi, a za to će biti prilike već u 
mjesecu studenom kad je u planu realizacija programa turnira u briškuli i trešeti koji će se održati u 
njihovim prostorijama. 
 
AD 3  
 
Tajnica MO informirala je vijećnike da je raspisan natječaj za prijavu prijedloga projekta za "Riječki 
program lokalnog partnerstva" za 2011. godinu. Program lokalnog partnerstva podrazumijeva 
sufinanciranje komunalne opreme, grañevnog materijala, sadnica, zemlje, te troškove korištenja 
grañevinskih strojeva odnosno usluge izvoñenja radova u iznosu od 30.000,00 kn po projektu. 
Prijave se predaju najkasnije do 5. studenog 2010. godine. 
Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna 
 
Odluka: 
Vijeće MO Podmurvice podnijet će prijavu prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog 
partnerstva", a prema razrañenom idejnom projektu za dječje igralište u Čandekovoj ulici. 

 

AD 4  

Tajnica MO obavijestila je vijećnike da je stigao zahtjev TD "Rijeka promet" o prijedlogu dodatne 
lokacije po prioritetima za 2011. godinu, te da se hitno očitujemo. Shodno razlici planiranih i 
ugovorenih sredstava za godinu 2010. preostalo je 68.831,85 + PDV = 84.663,17 kuna te ta 
sredstva treba rasporediti za novi prijedlog. Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna  
 
Odluka 

da se sredstva utroše na slijedeće, a po redu prioriteta kako slijedi: 
- ureñenje parkirnog prostora u Ulici Franje Mladenića južno od kbr. 5 i 7, 
- uklanjanje stijene, te ureñenje parkirnog prostora u Ulici Rudolfa Tomšića sjeverno 

od kbr. 27/10 i 27/4, 
- ureñenje parkirnog prostora u Ulici Plase sjeverno od kbr. 14.  

 
 
AD 5 - RAZNO 

Ad 5 - 1 

Tajnica MO informirala je prisutne da je dogovoreno predavanje na temu: "Astrologija jučer, danas, 
sutra". Predavat će g. Darko Hodanić, a održat će se u srijedu 27. listopada 2010. s početkom u 18 
i 30 sati. Pripremljeni su plakati, te će vijećnici i tajnica MO postaviti plakate, a tajnica MO će 
obavijestiti medije o dogañanjima. 
 
Ad 5 - 2 

U dogovoru s Crvenim križem Rijeka u prostorijama Mjesnog odbora besplatno će se održati akcija 
mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akcija će se održati u utorak 9. listopada od 10 do 12 sati, a plakate 
će postaviti tajnica i vijećnici MO. 
 
 
Sjednica je završila u 20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

ðulijana Desanti Aleksandar Merle 
 
 
 
                                                       


