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

026-02/13-24/8
2170/01-09-10-13-2
11.09.2013.
ZAPISNIK
SA 42. SJEDNICE VMO GRBCI

42. sjednica VMO Grbci održana je 26.08.2013. (ponedjeljak) s početkom u 20:00 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
 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
 Sjednici nisu bili nazočni:
 Dalibor Farkaš, član VMO.
Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO Grbci održane 09.07.2013. g.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Predlaganje programa rada Vijeća za 2014.g.
2. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović izvijestio je prisutne vijećnike da će u rujnu trebati donijeti program rada za 2014.g.
pa je zamolio prisutne vijećnike da za slijedeću sjednicu pripreme svoje prijedloge. Naglasio je da
će slijedeće godine biti izbori za novo vijeće, ali se nada da to neće utjecati na realizaciju
planiranih programa, posebno na Dan mjesnog odbora koji se tradicionalno održava krajem
svibnja ili početkom lipnja.
Zaključak: Prisutni vijećnici su primili na znanje informacije dobivene od Abramovića.
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AD 2
G. Abramović izvijestio je prisutne o pristiglom dopisu gđe Tambolaš i gđe. Čimbora (nasljednice
pok.g. Dolgoša) u kojem traže informaciju da li plan uređenja pristupnog puta kbr. 18 u Dražičkoj
ulici obuhvaća k.č. 5/999 za koju su službeno zatražile od Grada pravo služnosti. Naime g. Premuž
(Dražička 18) već godinama traži da se omogući pristupni put njegovoj okućnici. Iz sredstava
prioriteta za 2012.g. izrađen je idejni projekt te zatražena lokacijska dozvola. Za realizaciju nisu
osigurana sredstva jer je postojao ugovor o zakupu sklopljen 2009.g. između pok. g. Dolgoša i
Grada (u međuvremenu je ugovor raskinut). Zahtjev je proslijeđen Rijekaprometu i zatražen je
uvid u idejni projekt kako bi ga mogli dostaviti zainteresiranim strankama.
Zaključak: Prisutni vijećnici primili su na znanje informacije dobivene od g. Abramovića.
G. Abramović predložio da se u subotu 7. rujna održi ekološka akcija planirana po programu za
ovu godinu. U suradnji s boćarskom i nogometnim klubovima te volonterima iz naselja čistilo bi se
boćarsko, nogometno i košarkaško igralište te površine oko igrališta i zgrade mjesnog odbora.
Osim sitnog i krupnog smeća, obrezalo bi se i nepoželjno raslinje.
Zaključak: Prisutni vijećnici prihvatili su prijedlog g. Abramovića. Tajnica će uputiti zahtjeve prema
resornim organima za bajama, rukavicama i toplim obrokom.
G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike o radovima na kanalizaciji i plinu u ulici Sušačkokastavskog odreda. Predložio je da se na lokaciji kod kbr. 22 u ulici Sušačko-kastavskog odreda
uredi zid s ogradom i to kao prijedlog prioriteta za 2014.g.
Zaključak: Prisutni vijećnici su se složili s prijedlogom g. Abramovića. Tajnica će uputiti dopis
OGU za komunalni sustav i Rijekaprometu da se ta stavka doda na već ranije poslane prijedloge
prioriteta za 2014.g.
G. Abramović izrazio je svoje nezadovoljstvo što radovi i Dalmatinskoj ulici nikako da počnu, ali
prema dobivenim informacijama iz Rijeka prometa objedinit će se radovi planirani po prioritetima
za 2013.g. (asfaltiranje između kbr. 13 i 15) s radovima na sanaciji donjeg dijela Dalmatinske
(udubljenja u asfaltu nastala nakon radova na plinifikaciji).
Zaključak: Prisutni vijećnici su primili na znanje informacije dobivene od Abramovića.

Sjednica je završila u 21:00 sat.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola

2/2

Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović

