REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD KASTAV
Vijeće Mjesnog odbora Rešetari

KLASA:021-05/14-03/02
URBROJ:2170-05-08/1-17-94
Kastav, 28. lipnja 2017.
ZAPISNIK
sa 36. sjednice Vijeća mjesnog odbora Rešetari
održane dana 28. lipnja 2017. godine s početkom u 18,30 sati
u prostoru MO Rešetari, Štivar 13, Kastav
Prisutni:
Borna Buzarinov
Ivan Andrijević
Marko Petković
Paola Car
Konstatira se da je predsjednici Vijeća Mireli Smojver prihvaćanjem dužnosti članice
Gradskog vijeća Grada Kastva dana 26.06.2017. nastupilo mirovanje mandata u Vijeću MO
Rešetari, sukladno čl. 12. Poslovnika Vijeća MO Rešetari, a u vezi sa čl. 13. st. 2. Odluke
Grada Kastva o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske
županije br. 34/13). O toj činjenici predsjednica je obavijestila Vijeće.
Budući da Vijeće nema zamjenika predsjednika, predlaže se dopuna dnevnog reda:
izbor zamjenika predsjednika Vijeća koji će sazivati i voditi sjednice Vijeća do imenovanja
novog člana Vijeća i izbora novog predsjednika Vijeća. Temeljem čl. 20 Poslovnika MO
Rešetari, članovi istog, jednoglasno su se složili za dopunu predloženog dnevnog reda:
Točka 1. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća MO Rešetari
Usvajanje dnevnog reda:
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.

RED

Izbor zamjenika predsjednika Vijeća MO Rešetari
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Rešetari
Plan aktivnosti MO Rešetari u drugom polugodištu 2017.
Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari
Razno

Obzirom da na sjednici sudjeluju svi članovi Vijeća, sjednica je pravovaljana, te je dnevni
red jednoglasno usvojen.

Ad.1.) Izbor privremenog zamjenika predsjednika Vijeća MO Rešetari
Nakon iznesenih prijedloga i dogovora članova vijeća, donosi se slijedeći
Zaključak:
Članova vijeća jednoglasno su za zamjenika predsjednika Vijeća Mjesnog
odbora Rešetari izabrali Bornu Buzarinova.
Privemeni zamjenik ovlašten je sazivati i voditi sjednice Vijeća do imenovanja
novog člana Vijeća i izbora novog predsjednika Vijeća MO Rešetari.
Ad.2.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Daje se na glasovanje zapisnik sa 35. sjednice Vijeća MO Rešetari.
Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 35. sjednice Vijeća mjesnog odbora
Rešetari održane 31. svibnja 2017. godine.
Ad.3.) Plan aktivnosti MO Rešetari u drugom polugodištu 2017.
Vijeće MO sastavilo je plan aktivnosti za drugo polugodište 2017. godine, te donosi
slijedeći
Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvaja plan aktivnosti za drugo polugodište 2017. godine:
1. U suradnji s Crvenim križom grada Kastva, Vijeće će u prostorijama MO (Štivar 13)
održati u mjesecu rujnu mjerenje tlaka i šečera.
2. Farbanje autobusne čekaone u ulici 128 Brigade ZNG ( u blizini bivšeg Strabaga), te
uređenje oglasnih ploča ( za koje postoji potreba) na prostoru MO Rešetari
3. Farbanje pješačke ograde ( rukohvata) u blizini adrese Rešetari 14-15
4. Završno druženje s građanima MO Rešetari na kraju mandata.
Ad.4.) Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešeatri
- Mještani Frlana žale se na veliku brzinu vožnje kroz navedeno mjesto, te traže da im se u
ulici postave usporivači prometa, kao i potrebni prometni znakovi (znak A34 - "djeca na cesti"
i znak B31 - "ograničenje brzine") s obiju strana na ulazu u navedenu ulicu.
- Stanari ulice Pilepčić mole odvoz otpada - granja koje su sami posjekli
- Stanari ulice Rešetari žale se na smrad kanti za otpad, te mole da Grad obavijesti KD
Čistoću d.o.o. da ih opere.

Zaključak:
Vijeće MO će proslijediti zamolbe građana nadležnim službama Grada.
Ad.5) Razno
Zamjenik predsjednika obavijestio je Vijeće da će se u roku od petnaest dana znati
oče li se stol za stolni tenis ( koji će se postaviti u zoni postojućeg igrališta na Rešetarima)
postavljati sada ili poslije donošenja proračuna.
Isti je obavijestio Vijeće kako je Grad izvršio širenje djela zemlje u blizini nerazvrstane
ceste u ul. Pilepčić, te da se samim zahvatom dobio dodatan prostor za parkiranje vozila.
Osim toga na području MO Rešetari sanirane su udarne rupe i oštečenja asfalta na
pojedinim dionicama nerazvrstanih cesta.
Vijeće se jednoglasno složilo da se redovito primanje građana u mjesecu srpnju i
kolovozu održava zadnju srijedu u navedenim mjesecima.
Zaključak:
Članovi Vijeća primaju na znanje iznesene informacije.

Sjednica je zaključena u 19:30 sati.
Zamjenik predsjednika
Mjesnog odbora Rešetari:
Borna Buzarinov

Dostaviti:
1.
2.
3.

Članovima Vijeća MO Rešetari
Pismohrani
Administratoru web stranice Grada Kastva

