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ZAPISNIK
SA 6. SJEDNICE VMO PODMURVICE
6. sjednica VMO Podmurvice održana je 23.12.2010. (četvrtak) s početkom u 17 i 30 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivo Zubović, član VMO
- Nives Jambrek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Sviderek, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Podmurvice održane 03.11.2010.:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima za 2010. godinu
Izvješće programa turnir u briškuli Podmurvice 2010.
Izvješće programa Sveti Nikola
Izvješće programa foto izložbe Život na Podmurvicama
Razno.

AD 1
Tajnica MO informirala je vijećnike da je stigao zahtjev od Rijeka prometa da se očitujemo oko
prijedloga dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine. Shodno razlici planiranih i ugovorenih
sredstava za 2010. godinu preostalo je 10.065,63 + PDV = 13.072,25 kuna, te je potrebno
dostaviti novu poziciju za navedeni iznos. Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna
Odluka
da se sredstva ulože za uklanjanje žive stijene i ureñenje parkirnog prostora u Ulici Rudolfa
Tomšića sjeverno od kbr. 27/4 27/10.
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AD 2
Turnir u briškuli i trešeti održao se 27. studenog u prostorijama Boćarskog kluba "Lučki radnik".
Prijavilo se trinaest ekipa. Sudionici turnira bili su vrlo zadovoljni organizacijom, te su najavili svoj
dolazak i iduće godine.
AD 3
Predsjednik Vijeća MO Aleksandar Merle izvjestio je prisutne da je program Sveti Nikola bio vrlo
uspješan. Podijeljeno je 90 poklona djeci predškolskog uzrasta. Zabavni program pripremila je
voditeljica glazbeno scenske udruge „Ri stars“ gña. Ksenija Grozdanić.
AD 4
Na otvorenje foto izložbe „Život na Podmurvicama“ koju je postavila Šama Selimović, odazvalo se
oko 50 sumještana, nekoliko predstavnika stanara, te ravnateljica i tajnica Učeničkog doma
Podmurvice. Nakon otvorenja pripremljen je predblagdanski domjenak na kojem su se sugrañani u
dobrom raspoloženju družili.
AD 5 – RAZNO
AD 5 – 1
Tajnica je izvjestila vijećnike da je Mjesni odbor dobio zahvalnicu za donaciju od Učeničkog doma
Podmurvice, a vezano za njihov projekt Edukacijsko-rekreacijskog-radnog vrta s terapijskim
učinkom za mlade i osoblje Učeničkog doma „Podmurvice“ Rijeka. Svi prisutni složili su se da treba
održavati i ojačati suradnju s Učeničkom domom.
AD 5 – 2
Tajnica MO informirala je prisutne da su Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na
području mjesnih odbora za 2011. godinu, utvrñena raspodjela sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2011. godini, opseg radova i financijskih sredstava potrebna za
ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta, te usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 21.
prosinca 2010. godine. Za Mjesni odbor Podmurvice utvrñeni su komunalni prioriteti i visina
potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 460.000,00 kuna.
AD 5 – 3
Aleksandar Merle zahvalio je svim prisutnima na dobroj suradnji u ovoj godini i nastavku u idućoj,
te svima poželio sretan Božić i uspješnu predstojeću godinu.

Sjednica je završila u 18 i 40 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle
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