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ZAPISNIK
SA 8. SJEDNICE VMO PODMURVICE
8. sjednica VMO Podmurvice održana je 28.02.2011. (ponedjeljak) s početkom u 19 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
- Ivan Sviderek, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Levar, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Podmurvice održane 19.01.2011.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Financijski program aktivnosti VMO
Programska aktivnost MO za 2011. godinu
Riječki program lokalnog partnerstva
Program: Dani MO
Program EKO akcija
Komunalna problematika
Razno.

AD 1
Tajnica MO upoznala je prisutne s uputama o načinu financiranja programske aktivnosti VMO za
2011. godinu, prihodima i rashodima mjesnih odbora, te postupkom realizacije prihoda i ostvarenja
rashoda. Sredstva koja mjesni odbor ostvare donacijama za pojedine programske aktivnosti,
uplaćuju se na žiro račun mjesnog odbora, te ostvaruju poticajna sredstva najviše do 5.000,00 kn
godišnje.
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AD 2
Tajnica MO obavijestila je vijećnike o programskoj aktivnosti MO za 2011. godinu, te izvijestila o
odluci Povjerenstva za ocjenu programa. Povjerenstvo je ustanovilo odreñene primjedbe na
dostavljene programe vijeća mjesnih odbora, te prijedloge mjera za prevladavanje odreñenih
nedostataka u cilju još kvalitetnijih programa u narednom razdoblju. Kao preduvjet da bi se ovakvi
programi mogli financirati u narednim godinama utvrdili su:
1. Program Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole – obveza kojom u pripremi i realizaciji ovih
programa trebaju biti uključene najmanje tri roditelja te da sufinanciranje roditelja za
poklon pakete iznosi najmanje 20,00 kn, a maksimalna vrijednost poklon paketa iznosi
70,00 kn. Izuzetak bi bila jedino djeca čiji roditelji ostvaruju jedno od prava utvrñenih
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.
2. Učešće reprezentacije u programima vijeća – obveza kojom visina reprezentacije za
pojedini program odnosno programsku aktivnost ne može, u pravilu, prelaziti 50%
sredstava od ukupne vrijednosti programa (bez donacija) izuzev ukoliko je riječ o
programima dočeka Djeda Božićnjaka ili Svetog Nikole.
AD 3
Predsjednik VMO izvijestio je prisutne da je Povjerenstvo za odabir projekta u okviru Riječkog
programa lokalnog partnerstva za 2011. godinu donijelo odluku kojom se projektu "Zelena oaza
Podmurvica" – dječje igralište u Čandekovoj ulici Vijeća MO Podmurvice dodjeljuje potpora u
iznosu od 30.000,00 kuna. Aleksandar Merle – predsjednik VMO Podmurvice i Pročelnik Odjela za
gradsku samoupravu i upravu – Mladen Vukelić potpisali su Sporazum o meñusobnim obavezama
u realizaciji projekta. Potrebno je provesti slijedeće aktivnosti u realizaciji projekta: snimiti stanje
prije početka izvoñenja radova, prikupiti ponude i izvršiti odabir najboljeg ponuñača, održati dvije
ekološke akcije, fotografirati sve aktivnosti, snimiti stanje nakon završetka radova, te predati
Izvješće o realizaciji projekta najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.
AD 4
Programi Dani MO – u sklopu Dana MO organizirat će se ekološka akcija u subotu 12. te u subotu
19. ožujka 2011. na dječjem igralištu u Čandekovoj ulici, u utorak 15. ožujka organizirat će se
besplatna akcija mjerenje tlaka i šećera u krvi, te je planirano predavanje za prisutne. U srijedu 16.
ožujka u popodnevnim satima položit će se vijenac i zapalit svijeća na spomenik palim borcima u II
svjetskom ratu u Vukovarskoj ulici, a u četvrtak 17. ožujka položit će se vijenac i zapalit svijeća na
spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskog rata na groblju Drenova. Tajnica MO kontaktirat
će Foto klub Rijeka u vezi postavljanja izložbe fotografija njihovih članova. Održat će se svečana
sjednica, te prigodni domjenak za volontere i sugrañane.
AD 5
Program EKO akcija – u sklopu Dana MO, Vijeće će organizirati dvije ekološke akcije na ureñenju
dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici, a vezano uz projekt Riječkog lokalnog partnerstva (projekt
"Zelena oaza Podmurvica"). Prva ekološka akcija održat će se u subotu 12., a druga akcija u
subotu 19. ožujka 2011. godine. Tajnica MO pripremit će plakate koji će vijećnici poljepiti na
području Mjesnog odbora, te dogovoriti detalje realizacije programa sa Zoranom Tadićem iz OGU
za komunalni sustav, zadužen za hortikularno održavanje javnih zelenih površina. Tajnica će
kontaktirati Župni ured Sv. Josipa, Učenički dom Podmurvice i BK Lučki radnik.
AD 6
U vezi zahtjeva stanara da se u Ulici Emilija Randića zapadno od kbr. 2, na k.č. 3387/2 k.o. Zamet
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ukloni montažni objekt koji nagrñuje prostor i godinama se ne koristi, iz OGU za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem stigao je odgovor o utvrñivanju vlasništva parcele na kojoj je
isti smješten. Nakon kraće rasprave odlučeno je da će na slijedeću sjednicu VMO pozvati vlasnika
montažnog objekta kako bi se upoznali s njegovim zahtjevima, te donijeti daljnju odluku u
rješavanju problema.
AD 7 – RAZNO
AD 7 – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o promjeni komunalnog redara za područje MO Podmurvice.
Komunalni redar obavlja nadzor nad provoñenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i
drugih odluka vezanih za komunlano gospodorstvo Grada Rijeke. Zove se Stjepo Kmetovića, a
grañani mu se mogu obrati na telefon 209 233 ili mob.099/2391402.
Sve primjedbe i prijave, vezano za komunalnu problematiku grañani mogu javiti na besplatni broj
telefona Dežurnog centra 0800–5100 u vremenu od 00-24.
AD 7 – 2
Ivan Sviderek je obavijestio da je razgovarao s desetak vlasnika kuća na području Plasa, a vezano
za novo urbanističko-arhitektonsko rješenje stambenog područja Rujevica, kojim je planirano na
prostoru površine oko 45 hektara, izgradnja preko 3000 stanova za oko 7500 stanovnika. Novim
idejnim projektom planirano je rušenje mnogih kuća, te su mnogi sugrañani zainteresirani za taj
projekt. Rekao im je da mogu posjetiti izložbu natječajnih radova održanu u galeriji Kortil, na kojima
su prezentirani radovi. Sugrañani su zainteresirani za održavanje okruglog stola u Mjesnom odboru
i rado će se odazvati kad bude organizirano.

Sjednica je završila u 20 i 50 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle
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