PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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04. 05. 2016.
ZAPISNIK
SA 18. SJEDNICE VMO GRBCI

18. sjednica VMO Grbci održana je 27.04.2016. (srijeda) s početkom u 20:00 sati u
prostorijama MO Grbci, Dražička 4.
Sjednici su bili nazočni:
 Tomo Abramović, predsjednik VMO
 Marko Đurković, član VMO
 Marija Krapić, član VMO
 Davorin Zubović, zamjenik predsjednika VMO
 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
 Sjednici nisu bili nazočni:
 Milan Ivaniš, član VMO
Usvajanje zapisnika s 17. sjednice VMO Grbci održane 29.03.2015. g.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2017.g.
Pripreme za realizaciju programa Dani mjesnog odbora i Sportskog programa
Tekuća komunalna problematika
Inicijativa MO Luka za preregulaciju Rive Boduli (povrat dvosmjernog prometa)
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović je izvijestio je prisutne vijećnike da je potrebno dati prijedloge malih komunalnih
prioriteta za 2017.g.
Od građana je stiglo nekoliko prijedloga i to:


g. Linar iz Ul. Josipa Mohorića traži izgradnju dječjeg igrališta ili parka u Ulici Josipa Mohorića te
sanaciju asfalta i izgradnja nogostupa u istoj ulici. Također se žali da nema kanalizacije ni plina
(priključke za plin su dijelom platili prije 10-tak godina), vodu piju iz azbestnih cijevi koje su
postavljene prije valjda 50 godina



grupa građana iz Ulice Marije Grbac (kod mosta preko zaobilaznice) uputila je dopis sa slikama i
izvodom iz katastra te mole za uređenje prostora za kontejnere te uređenje prostora za parking u
Ulici Marije Grbac zapadno od kbr. 4
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g. Grbac iz Dražičke 29, predlaže uređenje pješačkog puta od VIPove antene do prvih zgrada u
MO Srdoči, izgradnju parka za pse južno od Ulice Košićevac te proširenje javne rasvjete na
raskršću Ulice Marije Grbac i Dražičke



g. Robert Sirka iz Diračja 75 moli postavljanje bukobrana te sanaciju pokosa južno od njegove
kuće.

G. Abramović je istaknuo da neki zahtjevi ne spadaju u male komunalne prioritete kao što je
izgradnja kanalizacijske i plinske mreže te izgradnja bukobrana pa će se ti zahtjevi proslijediti
nadležnima za te radove (Grad Rijeka, VIK, Energo, Autocesta Rijeka-Zagreb).
G. Abramović pozvao je vijećnike da iznesu svoje prijedloge. G. Zubović je predložio proširenje
javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici sjeverno od kbr. 27. G. Abramović je predložio izmještanje i
uređenje prostora za kontejnere u Ulici Košićevac sjeverno od kbr. 3A te uređenje nogostupa na istoj
lokaciji. Ostalih prijedloga nije bilo.
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno da se kao prijedlozi prioriteta MO Grbci za 2017.g.
pošalju slijedeći prijedlozi:
1

Pronalaženje lokacije za izgradnju dječjeg igrališta ili parka u Ulici Josipa Mohorića od
kbr. 29 do 80

2

Sanacija asfalta i izgradnja nogostupa u Ulici Josipa Mohorića od kbr. 29 do 80

3

Uređenje prostora za kontejnere u Ulici Marije Grbac zapadno od kbr. 4

4

Uređenje prostora za parking u Ulici Marije Grbac zapadno od kbr. 4

5

Uređenje pješačkog puta od VIPove antene do prvih zgrada u MO Srdoči

6

Pronalaženje lokacije za izgradnju parka za pse južno od Ulice Košićevac

7

Proširenje javne rasvjete na raskršću Ulice Marije Grbac i Dražičke

8

Proširenje javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici sjeverno od kbr. 27

9

Izmještanje i uređenje prostora za kontejnere u Ulici Košićevac sjeverno od kbr. 3A

10

Uređenje nogostupa u Ulici Košićevac sjeverno od kbr. 3A

AD 2
G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da se bliži razdoblje za realizaciju programa Dan
mjesnog odbora i sportskog programa. Predložio je da se manifestacija održi u subotu 11. lipnja jer
je termin 4. lipnja zauzet s realizacijom sportskih susreta mjesnih odbora povodom Sv. Vida.
U jutarnjim satima bi se u suradnji s BK "Grbci" održao boćarski turnir. Nogometna utakmica
veterana bila bi odigrana također u jutarnjim ili poslijepodnevnim satima. Okupljanje građana
predviđeno je za 18 sati. Oko 19 sati biti će organiziran i turnir u potezanju konopa. U goste nam
dolazi ekipa s Pehlina. U glazbenom dijelu programa sudjelovat će tamburaški sastav "Za Vas" koji
će zabavljati prisutne od 18 do 21 sat. Tajnica će prijaviti skup MUP-u.
Kao i uvijek, bit će potrebno montirati šator, postaviti klupe te 3 velika suncobrana. Od OGU za
komunalni sustav treba zatražiti čišćenje oko igrališta te zgrade mjesnog odbora, a volonteri trebaju
počistiti okoliš nakon manifestacije.
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Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlozima g. Abramovića i obećali maksimalnu suradnju.
AD 3
Abramović je izvijestio prisutne vijećnike o dopisu grupe građana iz Ulice Josipa Mohorića koji su 25.
travnja dostavili potpise građana vezano za izgradnju kanalizacije i plina u njihovom dijelu ulice.
Zaključak: Uputiti dopis Gradu, VIK-u i Energu i zamoliti ih da u svoje planove uvrste i ovaj
dio našeg naselja.
Tajnica je izvijestila da je g. Klobučar iz Rijekaprometa dostavio prijedlog rješenja koji je izrađen u
dogovoru sa Odjelom gradske uprave za komunalni vezano za postavljanje usporivača prometa tkz.
ležećeg policajca visine 5 cm sa pratećim znakovima u Ulici Marije Grbac.
G. Abramović je istaknuo da nije zadovoljan što će se postaviti samo jedan ležeći policajac (iznad
„Big Bena“). Predložio je da se uputi prigovor.
Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlogom g. Abramovića.
AD 4
Abramović je izvijestio prisutne vijećnike o dopisu koji je svim mjesnim odborima uputilo Vijeće MO
Luka. Oni mole podršku da se Ulica Riva Boduli ponovno vrati u dvosmjerno prometovanje kako je
nekad bilo i tako smanje gužve koje nastaju u Demetrovoj ulici i oko kazališta.
Zaključak: Vijećnici su se jednoglasno složili da podrže inicijativu VMO Luka.
AD 5
Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da će se 4. lipnja održati sportski susreti mjesnih odbora na
sportskim trenima MO Zamet (kartanje, boćanje, povlačenje konopa). Predložio je da MO Grbci
učestvuje u svim disciplinama kao i svake godine. Treba animirati građane na sudjelovanje.
Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlogom g. Abramovića.
Sjednica je završila u 22:00 sata.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola

Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović
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