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ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE VMO PODMURVICE

održane dana 29. listopada 2019. (utorak) s početkom u 17,30 sati u prostorijama MO Podmurvice,
Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO
- Aleksandra Lovrić, član VMO
- Emil Lebl, član VMO
- Đulijana Desanti
Sjednici nisu bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Tomislav Bucić, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Podmurvice održane 27. rujna 2019. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO Ivan Sviderek i predložio slijedeći dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Idejno rješenje za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić - informacija
2. Programska aktivnost – doček Svetog Nikole
3. Javni poziv za predlaganje projekta Riječki program lokalnog partnerstva za 2020.
godinu
4. Komunalna problematika
5. Razno
AD – 1
Zamjenik predsjednice Ivan Sviderek pročitao je odgovor Odjela gradske uprave za komunalni
sustav na očitovanje Vijeća MO na prijedlog Idejnog rješenja uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić.
Prema izvodu iz prostornog plana na predviđenoj lokaciji nije predviđeno igralište za igru s loptom,
jer se radi o ugaonoj i povišenoj poziciji za koju se predviđa da je okružuju 3 prometnice. Za
izgradnju istog projekt mora se predvidjeti ravnu površnu 20x40 m i mrežu visine 3 m, a za što je
potrebna građevinska dozvola. Sve to vidno poskupljuje kako projektiranje tako i izvođenje radova,
jer bi iznos bio iznad predviđenih sredstava Mjesnog odbora. Predlažu da se Vijeće obrati Odjelu za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem radi iznalaženja lokacije za izgradnju igrališta
za igru loptom.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD – 2
Programska aktivnost Doček Svetog Nikole organizirat će se u četvrtak, 05. prosinca 2019. godine s
početkom u 18 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti korisnici
Učeničkog doma, a za lik svetog Nikole tražimo volontera. Roditelji će participirati za realizaciju
programa sa 20,00 kn po djetetu, a prijave za upis predškolske djece vršit će se u Mjesnom odboru
ponedjeljak i utorak (18. i 19. studenog) od 9 do 12 i od 14 do 16 sati te u srijedu (20. studenog) od 9
do 12 i od 14 do 18 sati.
Druženje s građanima upriličit će se u srijedu, 18. prosinca u 18 sati u prostorijama Mjesnog
odbora.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3
Tajnica MO informirala je vijećnike da će 04. studenog biti raspisan javni natječaj za prijavu
prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva" za 2020. godinu. Time se pozivaju
grupe građana, udruge i mjesni odbori da prijave svoje prijedloge manjih zahvata u komunalnoj
infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina,
uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) kao projekte u čijoj realizaciji
će neposredno i skupno sudjelovati. Program lokalnog partnerstva podrazumijeva sufinanciranje
komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje te troškove korištenja građevinskih
strojeva odnosno usluge izvođenja radova. Na ovom natječaju mogu se vrednovati i uzeti u obzir
samo oni projekti čija realizacija je zamišljena na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke.
Prijave se predaju najkasnije do 05. prosinca 2019. godine. U četvrtak, 14. studenog 2019. godine,
održat će se radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog
partnerstva“, a za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti Direkciji za
mjesnu samoupravu.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 4 – 1
U Ulici Plase južno od kbr. 8 na zavoju ispod rampe nije riješen problem sa materijalom, kamenjem,
zemljom i ostalim koji se prilikom velikih kiša nađu na prometnici što dodatno otežava sigurnost u
prometu. Tražiti od nadležnih da se zavoj sanira i postavi asfaltna podloga i rubnjaci.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i TD Rijeka promet.
AD – 4 – 2
Na nogostupu u Ulici Franje Čandeka od trgovine Spar do raskršća sa Cavtatskom ulicom redovito
su parkirana vozila koji zauzimaju gotovo čitavu površinu nogostupa te isto otežava prolaz
pješacima, poglavito invalidima i majkama s kolicima. Tražiti od TD Rijeka promet postavu zaštitnih
stupića.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.
AD – 5 – RAZNO
AD – 5 – 1
Nakon svih ugovorenih i realiziranih poslova TD Rijeka promet prema komunalnim prioritetima za
2019. godinu, evidentiran je ostatak sredstava u ukupnom iznosu 4.666,75 kn uključivo PDV .
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te predlaže da se za preostala sredstva u

ukupnom iznosu od 4.666,75 kn uključivo PDV postavi zaštitna ograda u Ulici Emilija
Randića kod kbr. 9 te rukohvat na raskršću Vukovarske i Bribirske ulice prema Ličkoj
ulici.
AD – 5 – 2
U ponedjeljak, 18. studenog dan je sjećanja na pad Vukovara te će se Vijeće sastati u Vukovarskoj
ulici (preko puta Učeničkog doma Kvarner) kod grafita u 16,30 sati kako bi odali počast svim
stradalnicima i žrtvama domovinskog rata.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 i 45 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Zamjenik predsjednice Vijeća MO:

Ivan Sviderek

