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ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE VMO PODMURVICE
9. sjednica VMO Podmurvice održana je 24.03.2011. (četvrtak) s početkom u 18 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
- Nives Levar, član VMO
- ðulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Podmurvice održane 28.02.2011.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Izvještaj sa eko akcije održane 12.03.2011.
Druga ekološka akcija – park u Čandekovoj
Prijedlog komunalnih prioriteta za 2012.
Komunalna problematika
Razno.

AD 1
Predsjednik Vijeća MO informirao je prisutne o dogañanjima sa ekološke akcije održane
12.03.2011. godine na dječjem igralištu u Čandekovoj ulici. Akciji se odazvalo preko četrdeset
volontera, te učenici Učeničkog doma Podmurvice. U prvoj fazi očišćena je velika površina, te
prikupljeno dvije baje otpada i napunjen jedan grajfer. Imali smo stručnu pomoć djelatnika OGU za
komunalni sustav, gosp. Zorana Tadića, te tehničku pomoć dva djelatnika iz KD Čistoća, Nedeljka i
Nikolu koji su ručnom kosilicom i motornom pilom u mnogome doprinijeli da se u prvoj akciji očisti
zadana površina.
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AD 2
Vijećnici su zadovoljni odazivom i učinjenim na prvoj ekološkoj akciji, te je dogovoreno da se
slijedeća akcija održi u subotu 02.04.2011. s početkom u 8 i 30 sati. Predviñeno je okupljanje u 8
i 15 sati. Tajnica MO proslijedit će potrebne zahtjeve, te organizirati toplu marendu za volontere i
nabavku pića.
AD 3
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će sutra 25. ožujka u Novom listu izaći poziv na podnošenje
prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu, te da će grañani u razdoblju od 28. ožujka do 22.
travnja svoje prijedloge za ureñenje i održavanje objekta komunalne infrastrukture (mali komunalni
zahvati) za 2012. uputiti na adresu Mjesnog odbora. Dogovoreno je da do slijedeće sjednice
Vijeća vijećnici pripreme svoje prijedloge i zapažanja, kako bi se razmotrili i predložili.
AD 4
U Vukovarskoj ulici nalazi se spomenik palim borcima koji se već niz godina nije očistio, te je
donijeta odluka da se uputi zahtjev OGU za komunalni sustav da se isti očisti, odnosno da se sa
wash mašinom detaljno opere spomenik, fugiraju rupe i uredi kamena ploča na kojoj su ispisana
imena palih boraca (slova potamniti).
AD 5 – RAZNO
AD 5 – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u prostorijama Mjesnog odbora odvijati obuka za
popisivače stanovništva od 28. do 31. ožujka od 8 do 16 sati, te da se iste neće koristiti za to
vrijeme u druge svrhe.
AD 5 – 2
Predloženo je da se uputi zahtjev za bolje održavanje čistoće na području Mjesnog odbora, osobito
stubišta koja nisu predviñena programom održavanja, OGU za komunalni sustav i KD Čistoća.

Sjednica je završila u 19 i 30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Podmurvice:

ðulijana Desanti

Aleksandar Merle

2/2

