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ZAPISNIK
SA 38. SJEDNICE VMO GRBCI

38. sjednica VMO Grbci održana je 29.04.2013. (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
 Dalibor Farkaš, član VMO.
 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu.
Ostali nazočni:
 Milenko Silov, građanin
 Davor Marić, član BK "Grbci"
Sjednici nisu bili nazočni:
 Usvajanje zapisnika s 37. sjednice VMO Grbci održane 28.03.2013. g.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Grbci, g. Tomo Abramović i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2014.g.
2. Pripreme za realizaciju programa Dani mjesnog odbora 25. svibnja 2013.
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Abramović izvijestio je prisutne vijećnike da je potrebno pripremiti prijedloge malih komunalnih
prioriteta za 2014.g. Pozvao ih je da iznesu svoje prijedloge.
Od građana nije bilo prijedloga.
G. Abramović je predložio da se postavi stol za stolni tenis iznad košarkaškog igrališta. Također i
da se raščisti borova šuma na kraju Dražičke ulice sjeverno od dječjeg kutića koji se napravio ove
godine. Dosadašnjim eko akcijama na tom području očišćeno je područje od krupnog smeća i
nepoželjnog raslinja. Sada bi bilo potrebno ukloniti stare borove i glomazno kamenje, što se bez
mehanizacije ne može realizirati. Također bi se povećala površina novouređenog dječjeg kutića.
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Zaključak: Prihvaćeni su prijedlozi g. Abramovića, a nakon kraće diskusije, usvojeni su slijedeći
prijedlozi prioriteta za 2014.g.
1

Uređenje stepenica na pokosu istočno od kbr. 2 u Dražičkoj ulici

2

Produženje nogostupa istočno od kbr. 2 u Dražičkoj ulici

3

Raščišćavanje zelene površine sjeveroistočno od kbr. 42 u Dražičkoj ulici

4

Postava stola za stolni tenis sjeverno od košarkaškog igrališta u Dražičkoj ulici

AD 2
G. Abramović obavijestio je prisutne vijećnike da je radi obaveza muzičara, boćara i nogometaša
dogovoreno da se manifestacija Dan mjesnog odbora održi u nedjelju 26. svibnja, a ne dan ranije
kako je ranije bilo planirano. Iz MO Pehlin će se posuditi stolovi i klupe koji nam nedostaju.
Zaključak: Prisutni vijećnici su navedene informacije primili na znanje. Detaljniji dogovori će se
izvršiti u tjednu neposredno prije manifestacije.
AD 3
G. Abramović pozdravio je člana BK "Grbci" g. Davora Marića koji će organizirati boćarski turnir
povodom Dana MO. G. Marić je informirao prisutne o održanom boćarskom turniru 7. travnja u
znak sjećanja na lani preminulog člana boćarskog kluba. g. Darka Kukmanovića - Kukija i
predložio da to postane tradicionalni turnir te da se mjesni odbor priključi organizaciji slijedeće
godine.
Zaključak: Prisutni vijećnici primili su navedene informacije na znanje.
G. Abramović je obavijestio prisutne vijećnike da je danas iz VIK-a stigla obavijest (mail) da uskoro
počinje izgradnja 586 metara sanitarne kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija 626 metara
vodoopskrbne mreže u ulicama Primorska i Sušačko kastavskog odreda. Vrijednost investicije je
2.227.523,53 kn (bez PDV-a). U tijeku su prijave gradilišta i pripreme za njihovo formiranje o čemu
će nas izvijestiti voditelji investicija, a o dinamici izvođenja radova po ulicama i privremenim
prometnim rješenjima bit ćemo također pravovremeno obaviješteni, prije početka radova. Radovi
će trajati 6 mjeseci. a izvođač je DINOCOP d.o.o. iz Omišlja.
Vijećnici su iznenađeni kao u radovima nema paralelne izgradnje plina jer je tako bilo sugerirano
od strane mjesnog odbora kako radi ekonomičnosti radova – 1 kopanje, tako i rad interesa
građana za plinom.
Zaključak: Hitno uputiti dopis Energu s upitom zašto nema plinifikacije u planiranom radovima
Dopis poslati na znanje VIK-u i Pročelnici OGU za komunalni sustav, gđi. Ireni Miličević.

Sjednica je završila u 21:30 sat.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Zapisničar: referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO Grbci:
Tomo Abramović

