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ZAPISNIK
SA 13. SJEDNICE VMO GRBCI
13. sjednica VMO Grbci održana je 05.05.2011. (četvrtak) s početkom u 20 sati u
prostorijama MO GRBCI, Dražička 4.
Sjednici su bili nazočni:
• Tomo Abramović, predsjednik VMO
• Marin Zubović, član VMO
• Zdravko Francetić, član VMO
• Milan Bačić, zamjenik predsjednika VMO
• Dalibor Farkaš, član VMO
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
• Milenko Silov, grañanin.
• Zdenko Nikšić, Rijekapromet
Sjednici nisu bili nazočni:
• Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2012.g.
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović je obavijestio da su tokom proteklih dana vijećnici obišli područje mjesnog odbora radi
utvrñivanja lokacija na kojima bi se mogli urediti podesti za kontejnere za kućni otpad.
Jedna lokacija je na raskršću Primorske ulice i Ulice M. Grbac, ali potrebno je razgovarati s
vlasnikom zemljišta da ustupi dio svog terena u zamjenu za ureñenjem derutnog zida oko okućnice.
To će se pokušati dogovoriti tokom svibnja.
U Pazinskoj ulici je situacija složena. Mjesta na cesti je jako malo. Susjedi se ne slažu niti s jednim
prijedlogom.
U Dražičkoj ulici, jugoistočno od broja 26 postavio bi se podest s 2 baje, a jugozapadno od broja 26
takoñer 1 podest za 2 baje (potrebno je ispitati vlasništvo)
U Buzetsku ulicu će se vratiti 2 baje nakon završetka radova.
Zaključak: Predložene lokacije obići će se s Alenom Bašićem nakon 11.05. Svi dogovori na
terenskom sastanku stavit će se u prijedloge prioriteta (konačno ih odobrava OGU za urbanizam).
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AD 2
G. Nikšić iz Rijekaprometa izvijestio je prisutne vijećnike o stanju predmeta obitelji Jović. Naime,
projekt je napravljen, ali je potrebno da obitelj Jović sa svom dokumentacijom otiñe hitno do
geodetskog ureda Anite Ožbolt radi rješavanja problema neusklañenosti gruntovnih i katastarskih
čestica. G. Francetić se obavezao da će sutra osobno otići do obitelji Jović i obavijestiti ih o
navedenom.
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje.
G. Nikšić je izvijestio prisutne vijećnike da Grad još uvijek nije raskinuo ugovor o korištenju zemljišta
čijim dijelom bi se realizirao pristupni put za g. Premuža (Dražička 18). Rijekapromet ne može
započeti radove.
Zaključak: Hitno uputiti dopis OGU za urbanizam (n/p. Pročelnika g. Škunce) i podsjetiti na dogovor
sa sastanka održanog 03.12.2010. izmeñu predstavnika Vijeća, g. Škunce i gñe. Rumore.
G. Abramović je izvijestio prisutne da će Grad prekinuti ugovorene, a nedovršene radove na Grbcima
s firmom «Modula» (neispunjenje obaveza, prekoračenje rokova). Na terenu su bili predstavnici
Grada i sudskog vještaka. Uskoro će se raspisati novi natječaj, a nastavak radova u najboljoj varijanti
počet će krajem svibnja. Grañani su nezadovoljni, ali ništa se ne može više učiniti.
Vjeće mora sastaviti listu oštećenja koja su nastala na terenu uslijed izvoñenja radova, a «Modula»
ih neće sanirati. Potrebno je naći se na terenu sa nadzornim inžinjerom g. Marochinijem.
Zaključak: G. Abramović će stupiti u kontakt s g. Marochinijem i dogovoriti sastanak na terenu, gdje
će se sastaviti lista oštećenja koja će se dostaviti Gradu.

Sjednica je završila u 22:00 sata.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar:
Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu

2/2

Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović

