PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PODMURVICE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/20-01/19
2170/01-09-10-20-8
17. lipanj 2020.
ZAPISNIK
SA 15. SJEDNICE VMO PODMURVICE

održane dana 17. lipnja 2020. (srijeda) s početkom u 17,30 sati u prostorijama MO Podmurvice,
Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO
- Tomislav Bucić, član VMO
- Aleksandra Lovrić, članica VMO
- Đulijana Desanti
Sjednici nisu bili nazočni:
- Emil Lebl, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Podmurvice održane 20. svibnja 2020. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prijedlog Programske aktivnosti Vijeća MO za 2021. godinu
Komunalni prioriteti – informacija sa sastanka
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog Programskih
aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2021. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna te
uključuje: iz području kulture – Đir po gradu – upoznajmo svoj grad, obilježavanje Dana MO,
zdravstveni program – akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi i predavanja, sportski susreti te
ekološka akcija, Doček Svetog Nikole.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2021. godinu.
AD – 2
Dana 04. lipnja 2020. godine u gradskoj vijećnici Grada Rijeke održan je sastanak predsjednika
vijeća mjesnih odbora i gradonačelnika, po pozivu gradonačelnika na temu programa malih
komunalnih akcija. Gradonačelnik je pozdravio predstavnike vijeća mjesnih odbora te istaknuo kako
je sastanak sazvao kako bi vijeća upravo od njega osobno, dobila određene informacije vezane za
financiranje malih komunalnih akcija, a koje će biti predložene Gradskom vijeću prilikom izglasavanja
rebalansa proračuna Grada Rijeke vjerojatno u srpnju 2020. godine. Objasnio je uslijed čega se
smanjila prihodovna strana proračuna Grada Rijeke, istaknuvši između ostalog kako su odlukom
Gradonačelnika korisnici poslovnih prostora kao i drugi subjekti oslobođeni plaćanja zakupnine,
komunalne naknade, spomeničke rente u mjesecima u kojima su bili zatvoreni kao posljedici

pandemije, što je između ostalih mjera utjecalo na drastično smanjenje prihoda proračuna te
istaknuo da će se sukladno smanjenju prihoda morati smanjiti i rashodi. U cilju navedenog svim
odjelima je dan naputak kako je potrebno smanjiti rashodovnu stranu i odgoditi investicije koje odista
nisu nužno neophodne. Veliki dio projekata, programa i aktivnosti su smanjeni osim određenih
potreba financiranja potreba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. S tim u vezi prilikom
izglasavanja rebalansa gradskom vijeću će biti predložena i odgoda realizacije malih komunalnih
akcija planiranih za 2020. godinu. Ukoliko se prihodi oporave i ne dođe do novih posljedica novog
vala pandemije ili drugih okolnosti koje bi utjecale na nedovoljno punjenje prihodovne strane
proračuna planirani i usvojeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija za 2020. godinu
(11.873.000,000 kn) realizirao bi se u 2021. godini. Prijelazni radovi iz 2019. godine realizirati će se u
ovoj godini do kraja lipnja ili nešto duže. Također je za hitne intervencije ostavljen određeni iznos do
1.000.000,00 kn. S tim u vezi ove godine se nije išlo s pozivom prema građanima za podnošenje
novih prijedloga malih komunalnih akcija za 2021. godinu. Poziv za nove prijedloge išao bi slijedeće
godine za 2022. godinu ukoliko ne bude novih posljedica na smanjenje proračuna.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 3 – 1
U Ulici Plase nalazi se nekoliko vrtova u vlasništvu Grada Rijeka koji su dati na korištenje, ali se
korisnici ne pridržavaju obveza prema Ugovoru o korištenju. Potrebno je izvršiti izvid na terenu i
kontrolu korisnika te održavanje javnog reda.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev za izvid na terenu Odjelu
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
AD – 3 – 2
Stanari Rudolfa Tomšića 31 uputili su zahtjev da se na početku ulaza prema njihovoj zgradi postavi
upozoravajući prometni znak Slijepa ulica te da se pokosi uz rubove ceste i ukloni nepoželjna
vegetacija uzduž ulica: Rudolfa Tomšić i Plase.
Zaključak:
 Vijeće je navedene prigovore primio na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave
za komunalni sustav i TD Rijeka promet.
AD – 3 – 3
U Ulici Plase uočena je pojava zmija, a na širem području Podmurvica pojava glodavaca čak i usred
bijelog dana.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni
sustav zahtjev za deratizaciju.
AD – 3 – 4
Na stepenicama koje vode iz Vukovarske prema Karlovačkoj ulici uočena je pojava glodavaca,
obraslo je zelenilo i nepoželjna vegetacija, a stepenište je puno komunalnog otpada.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
AD – 3 – 5
Na raskršću ulica Emilija Randića izlaz od kbr. 12 prema kbr. 10 i Andre Benussi potrebno je
postaviti prometno ogledalo zbog loše vidljivosti vozila koji nadolaze.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.

AD – 4 – RAZNO
AD – 4 – 1
Predsjednica i zamjenik predsjednice Vijeća MO upoznali su vijećnike sa daljnjim planovima na
uređenju zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8 te problemima na koje nailaze
izvođači prilikom uređenja, pa se slijedom toga prilagođavaju radovi i potrebe. Vijećnici su upoznati
sa Građevinskim projektom i projektom hortikulture koji im je dostavljen putem maila i fizički uručen.
Radovi i faze izgradnje će se izvršiti ovisno o sredstvima kojima se raspolaže, a za sve eventualne
nepredviđene situacije KD Čistoća i Odjel gradske uprave za komunalni sustav informirat će
predsjedništvo Vijeća MO. Kada završe radovi na uređenju vanjskih zidova zatvorenog objekta
(žbukanje) kontaktirat će se g. Došena, slobodnog umjetnika za oslikavanje zidova objekta u
primorskom stilu kako bi se uklopilo sa okolišem i time uljepšalo vizuru.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 4 – 2
Prema programskoj aktivnosti iz područja kulture Đir po gradu u planu je projekcija fotografija
arhivske građe na temu „Stotine godina Riječkog prometa“, koja će se održati u četvrtak, 09. srpnja u
18 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u velikoj dvorani.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

