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ZAPISNIK
SA 4. SJEDNICE VMO GRBCI u 2010. GODINI
4. sjednica VMO Grbci u 2010. godini održana je 31.03.2010. (srijeda) s početkom u 18 sati
u prostorijama MO GRBCI, Dražička 4.
Sjednici su bili nazočni:
• Marin Zubović, predsjednik VMO
• Božo Vuletić, zamjenik predsjednika VMO
• Ive Drašković, član VMO
• Tomo Abramović, član VMO
• Zdravko Francetić, član VMO
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu
Ostali nazočni:
• Anñelko Miljanić, član BK Grbci
Sjednici nisu bili nazočni:
•
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Grbci održane 27.01.2010. g.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Grbci održane 24.02.2010. g.
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.

Donošenje prijedloga prioriteta za 2011.g.
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Zubović je priopćio vijećnicima i g. Miljaniću da iznesu svoje prijedloge za prioritete MO Grbci za
2011.g. Izvijestio ih je da je od grañana stigao jedan jedini prijedlog i to prijedlog gñe. Stepančić iz
Ulice Diračje 73. Ona kao prvo zahvaljuje na postavljanju rukohvata na prilaznim stepenicama kraj
„Mariterma“. Takoñer zahvaljuje za obećano postavljanje javne rasvjete i 5 stepenica koje će
realizirati kroz komunalne prioritete za ovu godinu. Ona moli da se asfaltira prilazni put do njihovih
kuća na adresi Diračje kod kbr. 73, 74 i 75. Taj put je u više navrata kopan zbog puknuća
vodovodnih cijevi, a nikad nije saniran (samo su zatrpani prokopani kanali). Kako će im „Energo“
uskoro postaviti plinske instalacije, moli da se prilaz njihovim kućama sanira u cijelosti, a ne samo
dio koji će prokopati „Energo“.
G. Zubović smatra da će se to sigurno riješiti tokom godine.
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Nakon duže rasprave vijećnici su donijeli slijedeće prijedloge prioriteta za 2011.g. i to:
1
2
3

Sanacija potpornog zida južno od kbr. 3A, 3B i 3C u Primorskoj ulici
Ureñenje drvoreda južno od kbr. 3A, 3B i 3C u Primorskoj ulici (izmeñu parkinga i
potpornog zida iz točke 1.)
Ureñenje dječjeg kutića sa spravama za malu djecu južno od kbr. 3C u Primorskoj ulici

4

Nastavak izrade kanalizacije i plinifikacije u cijelom području Mjesnog odbora Grbci

5

Izgradnja sportsko rekreativnih sadržaja na prostoru sjeverno i istočno od zgrade MO
Grbci (teren izmeñu ulica Dražičke i Primorske). Ovaj prostor GUP-om je predviñen za
sportsko rekreativne sadržaje.

6
7

Nastavak tehničke pripreme za ureñenje ceste koja spaja Dražičku ulicu, kroz podhodnik
Vrhovo s Ulicom Braće Bačić
Nastavak ureñenja površine za parkiranje u Dražičkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3

8

Ureñenje parkirališta u Ulici Marije Grbac na spoju sa Ulicom Košićevac

9

Izrada idejnog rješenja spajanja Dražičke i Primorske ulice kružnim tokom (budući spoj
ceste 233)

Zaključak: Izneseni prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.
AD 2
G. Zubović je obavijestio prisutne da je na temelju zaključka s prethodne sjednice dana 04.03. o.g.
poslan Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu Zahtjev MO Grbci za početkom realizacije
sportsko-rekreativne zone na području Grbaca. Dana 10.03.o.g. isti odjel je poslao svoje očitovanje
Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenje (MO Grbci na
znanje). U očitovanju se OGU za sport i tehničku kulturu pozvao na naš zahtjev i moli OGU za
provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenje da sagleda mogućnost ureñenja sportskorekreacijske zone u fazama te da im dostave očitovanje o mogućnosti realizacije istog. Takoñer
mole da im se dostavi popis, tj. slijed aktivnosti koje je potrebno realizirati kako bi se započelo s
izgradnjom prve faze.
Zaključak: Vijećnici su zadovoljni postignutim dok g Miljanić, predstavnik BK „Grbci“ traži od VMO
Grbci da odgovori kroz koje će vrijeme biti izgrañeno novo boćalište te da o tome izvijeste članove
BK „Grbci“. Na ovo pitanje članovi VMO Grbci nisu mogli dati konkretan odgovor već samo iznijeti
učinjeno navedeno pod točkom br. 2. S time je završila ova sjednica.

Sjednica je završila u 21 sat.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO:
Marin Zubović

