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ZAPISNIK
S 12. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
12. sjednica VMO Grada Trsata održana je 16. studenoga 2015. (ponedjeljak) s početkom u
16 sati u prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jana Sertić, predsjednica VMO
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO
- Marija Barišić, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Mihelčić, član VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Zapisnik s 11. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno uz ispravke iznosa kod
programskih aktivnosti za 2016. godinu.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti:
- Doček Svetog Nikole i podjela poklona
2. Bilten MO
3. Komunalni prioriteti za 2016. godinu – očitovanje i usvajanje
4. Prometna problematika – prijedlozi i usvajanje
5. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti – prijedlog
6. Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina,
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta – prijedlog
7. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o pripremama za doček Sv. Nikole i
podjelu poklona djeci predškolskog uzrasta.

Program će se održati u ponedjeljak, 7. prosinca 2015. godine s početkom u 18 sati u Auli
Ivana Pavla II.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je za sada prijavljeno 60 djece i zadužen
je za dogovor sa dobavljačima poklona u vezi izbora istih.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.
AD 2
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je VMO o skorašnjem završetku biltena koji
će biti predan komisiji na pregled idućeg tjedna.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 3
Vijeće MO Grada Trsata je na temelju dostavljenog očitovanja na prijedloge komunalnih
prioriteta dalo suglasnost za slijedeće komunalne prioritete za 2016. godinu:
1. Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard između kućnog broja 25 i
kućnog broja 27.
2. Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Trsat crkva.
3. Bojanje stupova za zastave na Trgu Viktora Bubnja istočno i južno od
kućnog broja 1.
4. Bravarska prerada metalne ograde na dječjem igralištu u Ulici Šetalište
Joakima Rakovca kod kućnog broja 33.
5. Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od
kućnog broja 3.
6. Ličenje zaštitne ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3.
7. Ličenje rukohvata u Ulici Petra Zrinskog od kućnog broja 19 A do kućnog
broja 19 B.
8. Izrada projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Parku heroja.
9. Postava klupe u parku u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 23.
10. Postava jedne klupe i jedne sprave na dječje igralište u Ulici Šetalište
Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta za
2016. godinu.
AD 4
Zbog izostanka dva člana VMO, predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se o
prometnoj problematici raspravi na idućoj sjednici.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 5
Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je članovima VMO prijedlog Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti.
Predloženo je da se o istome VMO očituje na 13. sjednici u utorak, 1. prosinca 2015.
godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 6
Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je članovima VMO prijedlog Odluke o davanju na
korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta.
Predloženo je da se o istome VMO očituje na 12. sjednici u utorak, 1. prosinca 2015.
godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 7
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO sa odgovorom Odjela gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi lokacije kioska u Ulici
Slavka Krautzeka kod kućnog broja 33A.
S obzirom na potrebe građana Strmice i dijela Trsata kiosk će ostati na istoj lokaciji, ali se
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
naložilo da obavijesti zakupnika o uklanjanju bočnih stranica zbog lakšeg manevriranja uokolo
kioska.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
Sjednica je završila u 17 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

