REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA REŠETARI
KLASA:021-05/18-03/07
URBROJ:2170-05-08/1-19-29
Kastav, 24. veljače 2019.
ZAPISNIK
sa 12. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Rešetari, održane dana 23. siječnja
2019.godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav.
Prisutni:
Đevalin Nikolaj
Borna Buzarinov
Ivan Andrijević
Anže Butinar
Ivica Peranić
Usvajanje dnevnog reda:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice VMO Rešetari
Izrada financijskog plana VMO Rešetari
Izrada programa rada VMO Rešetari
Novoprikupljeni prijedlozi građana
Prijedlozi informacije članova VMO Rešetari
Korištenje prostorija i uredovno primanje građana VMO Rešetari
Razno

Na sjednici sudjeluju pet člana Vijeća, te je sjednica pravovaljana i dnevni red
je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice VMO Rešetari
Predsjednik Vijeća daje na glasanje zapisnik sa 10. i 11. sjednice Vijeća MO Rešetari.

Zaključak:
Vijeće sa 4 glasa ZA (Nikolaj Đevalin, Andrijević Ivan, Buzarinov Borna,
Peranić Ivica) i 1 glasom PROTIV (Butinar Anže) usvaja zapisnik sa 10. i 11.
sjednice.
Ad. 2. Izrada financijskog plana VMO Rešetari
Pojedini članovi Vijeća iznijeli su na sjednici prijedlog o tome što bi trebao
sadržavati financijski plan.
Zaključak:
Iz razloga nepripremljenosti navedene točke, formalno usvajanje financijskog
plana MO Rešetari odgađa se za iduću sjednicu.
Ad. 3. Izrada programa rada
Članovi VMO Rešetari iznijeli su na sjednici niz prijedloga i ideja što bi trebao
sadržavati program rada Vijeća.
Zaključak:
Donesen je niz odluka koje bi se trebale provesti u djelo (više o tome na sljedećoj
sjednici).
Ad. 4. Novoprikupljeni prijedlozi građana
-

stanovnici na adresi Tuhtani 12 prijavili su ugib na kolniku te traže
saniranje ceste na tom dijelu(Andrijević)
stanovnici Poljane zatražili su informaciju o izgradnji vodovodne
infrastrukture(Nikolaj)
rupa na cesti prema Bačićima(Butinar)
rasvjetna tijela koja nisu u funkciji na području MO Rešetari (Butinar)
primljene su žalbe o vožnji u suprotnom smjeru u jednosmjernoj ulici
Draga-Miserkino (Buzarinov)
stanovnici ulice Gorice zatražili su da se postavi prometni znak slijepa ulica
na poziciju gdje se i prije nalazila te da im se asfaltira istoimena ulica(stup
postavljen, cesta i dalje nije asfaltirana)

Zaključak:
Vijeće MO Rešetari proslijediti će zamolbe građana prema službama Grada
Kastva.

Ad. 5. Prijedlozi i informacije članova MO Rešetari

-

-

Prijedlozi članova Vijeća:
Nabava uličnih klupa (pet komada(Borna))
Igralo za dječje igralište(Borna)
Mogućnost obavještavanja grada pojedinačno od strane članova VMO Rešetari
(Peranić)
Problematika oko košenja i na kojim prostorima (Andrijević)
Problematika oko preusmjerenja ulice iz dvosmjerne u jednosmjernu u Donjim
Rešetarima (Andrijević, Peranić)
Poslan mail pročelnici upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni stav i
zaštitu okoliša(o tome što će se graditi na području MO Rešetari još nema
odgovora(Borna))
Upućeni mailovi prema gradu; pošarane autobusne nastrešnice, uništen rubnjak u
blizini dućana „Birota“ (realizirano)(Borna)
Na području Rešetara lipe su napali nametnici te je grad o tome
obaviješten(realizirano)(Nikolaj)

Zaključak:
Vijeće MO proslijedit će zamolbe građana prema nadležnim službama grada.
Ad. 6. Korištenje prostorija i uredovno primanje građana VMO Rešetari
Nakon kratkog razgovora i iznošenja mišljenja članova Vijeća o uredovnom
vremenu za građane te korištenje prostora donosi se sljedeće
Zaključak:
-

-

U MO Rešetari (Štivar 13), zadnju srijedu u mjesecu od 19 do 20h,
Vijeće MO Rešetari biti će na raspolaganju građanima za sve upite i
prijedloge te pritužbe i sl. koje su u nadležnosti MO.
Vijeće u svakom trenutku može naknadno promijeniti ovaj termin
uredovnog vremena za građane.
Korištenje prostora MO Rešetari da se prethodno obavijesti grad ili
predsjednik MO Rešetari te da se prostorije ostave čiste nakon
upotrebe

Ad. 7. Razno
-

Predsjednik Vijeća MO Rešetari izvijestio je članove Vijeća da je isti, putem
maila MO zaprimio
zajednički upit građana iz Donjeg Rešetara radi
preusmjerenja ulice iz dvosmjerne u jednosmjernu

-

Izvršavanje ankete za preusmjerenje ulice u Donjim Rešetarima iz dvosmjerne
u jednosmjernu (Buzarinov)
Vijećnik Borna Buzarinov obavijestio je Vijeće MO Rešetari da će na 13.
Sjednicu pozvati organizatore nogometnog turnira na Rešetarima da se oko
same organizacije dogovorimo

Zaključak:
Predsjednik Vijeća poslat će upit stanara Donjih Rešetara prema stručnim
službama u gradu te postaviti upit o anketi.
Sjednica je zaključana u 20:15 sati.

Predsjednik
Mjesnog odbora Rešetari
Đevalin Nikolaj v.r.

Dostaviti:
1. Članovima Vijeća MO Rešetari
2. Pismohrani
3. Administratoru web stranice Grada Kastva

