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ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 17. prosinca 2019. (utorak) s početkom u 17 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Tomislav Bucić, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Emil Lebl, član VMO 
- Đulijana Desanti 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Podmurvice održane 13. studenoga 2019. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 
2. Razno 
 

 

AD – 1 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 1 – 1  
U Ulici Hahlić na parkiralištu kod kbr. 17 nalazi se neregistrirano vozilo crne boje marke Chevrolet 
Aveo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo. 

 
AD – 1 – 2   
U Dubrovačkoj ulici istočno od kbr. 1 na parkiralištu sve je obraslo nepoželjnom vegetacijom i 
samoniklim biljem i stablima – samonikla smokva na doljnjem parkiralištu preko puta kbr. 2. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav.  

 
AD – 1 – 3  
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 88, a prema kbr. 94 na rasvjetnim stupovima koji osvjetljavaju pješački 
prijelaz, autobusna stajališta te prolaz prema Delničkoj 1 ne radi ispravno rasvjeta. 
 
  



Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Energo.  

 
AD – 2 – RAZNO 
AD – 2 – 1  
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je Socijalni program Grada Rijeke u 
2020. godini koji se sastoji od slijedećeg: novčana pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda u 
2020. godini, novčana pomoć za umirovljenike s mirovinom do 1.400,00 kn u 2020. godini, 
podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2020. godini. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2 – 2 
Posljednja ovogodišnja posjeta u sklopu programske aktivnosti kulture – Đir po gradu bit će u 
nedjelju, 15. prosinca u 12 sati u Villi Ružić gdje će se tom prilikom kititi Petrarkin ružmarin, pogledati 
božićne jaslice i bor te kako izgleda Božić u Villi uz promociju novog izdanja knjige „Moje uspomene“ 
Viktora Ružića.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 
 
 Zapisničar – referent  za mjesnu samoupravu:                                    Predsjednica Vijeća MO:                                                                                               
                                                                                                                      
 
                       Đulijana Desanti                                                                      Jadranka Žikić 

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

 


