REPUBLIKA HRVATSKA
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MJESNI ODBOR BRNČIĆI
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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URBROJ:2170-05-08/1-19-34
Kastav, 18. srpnja 2019.
ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO BRNČIĆI
16. sjednica VMO Brnčići održana je u četvrtak, 18. srpnja 2019. godine, s početkom
u 20,00 sati u prostorijama MO Brnčići 66, Kastav.
Sjednici su bili nazočni:
-Renato Jelovica, predsjednik VMO
-Irena Šarlija, član VMO
-Vlatko Jardas, član VMO
-Andrej Gherliza, član VMO
-Luka Božičević, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i ustanovio kvorum, te je sjednica pravovaljana.
Jednoglasno se usvaja sljedeći DNEVNI RED:
1) Usvajanje zapisnika s 15. sjednice VMO Brnčići,
2) Usvajanje dnevnog reda,
3) Osvrt na sastanak sa zamjenicima gradonačelnika,
4) Osvrt na feštu B.K. Turki, dan MO Brnčići,
5) Postaviti uništeni odbojnik Turki i postavljanje novih, na mjestima gdje je to potrebno,
6) Razno
Ad1
Predsjednik VMO daje na glasanje Zapisnik s 15. sjednice VMO Brnčići održane 12.
lipnja 2019. godine u 20,00 sati u prostorijama D.D. Brnčići, Brnčići 66, Kastav.
Zaključak:
 Vijeće Mjesnog odbora Brnčići jednoglasno usvaja Zapisnik s 15. sjednice
VMO Brnčići održane 12 lipnja 2019. godine

Ad2
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brnčići daje na glasanje dnevni red za 16. sjednicu
VMO Brnčići
Zaključak:
 Vijeće Mjesnog odbora Brnčići jednoglasno prihvaća dnevni red za 16.
sjednicu VMO Brnčići
Ad3
Osvrt na sastanak sa zamjenicima gradonačelnika
Zaključak:
 Na sastanku sa zamjenicima gradonačelnika Grada Kastva bili su prisutni
iz Mjesnog odbora Brnčići: Renato Jelovica, predsjednik VMO Brnčići i Irena
Šarlija, zamjenica VMO Brnčići. Razgovor je bio ugodan i konstruktivan. Dobili
smo puno važnih informacija što se planira raditi u slijedeće dvije godine na
području MO Brnčići, te ćemo nabrojiti neke od njih:
1) Izgradnja dječjeg igrališta
2) Postavljanje autobusnih čekaonica
3) Kompletna obnova D.D. Brnčići
4) Izgradnja nove ceste Pavletići-Žegoti
5) Obnova šterni Krajevac, Jelovičani
6) Postavljanje stolova i klupa uz šternu Jelovičani
7) Izgradnja dječjeg parka Krajevac (preko puta tenis igrališta)
8) Postavljanje led rasvjete
Po završetku sastanka bili smo jako zadovoljni što smo čuli i što se sve
planira napraviti na području MO Brnčići.
Ovim putem se zahvaljujemo gosp. zamjeniku gradonačelnika Deanu
Jurčiću i gosp. Zamjeniku gradonačelnika Daliboru Ćikoviću na ugodnom
druženju i na lijepim stvarima koje su nam prezentirali.
Mišljenja smo da takve sastanke treba češće organizirati u obostranu
korist. Hvala još jednom na pozivu.
Ad4
Osvrt na feštu B.K. Turki, dan MO Brnčići.
Zaključak:
 Fešta koja je bila organizirana 29. lipnja 2019. u sklopu dana Mjesnog
odbora Brnčići prošla je više od očekivanog. Ovim putem zahvaljujemo se B.K.
Turki koji su zajedno sa MO Brnčići bili u organizaciji iste.
Moramo napomenuti da je bilo više od 150 ljudi i 50 djece, te slijedom toga
možemo smatrati jako uspješnom organizacijom tog tipa. Kao što znamo bili su
turniri u boćanju, kuhanju gulaša (kotlića) i igranju karata.
Prvo mjesto u kuhanju gulaša osvojili su Renato Jardas i Đuro Jurinjak.

Prvo mjesto u igranju karata osvojili su Boro Jelovica i Željko Martinez.
Prvo mjesto u boćanju osvojili su Gordan Jelovica, Alen Jelovica, Valter
Milih i Nenad Perhat.
Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su nas posjetili i družili se s nama.
Vjerujemo da se i druge godine vidimo u istom ili većem broju. Na kraju
zahvaljujemo i grupi Maestral koji su kao i obično bili odlični.
Ad5
Postavljenje uništenog odbojnika Turki
Zaključak:
 Uništeni odbojnik u zavoju Turki biti će postavljen u što kraćem roku, a
postavljanje drugih odbojnika na rizičnim mjestima za izlijetanje vozila iz zavoja
također će se postaviti u skorije vrijeme.
Ad6
Razno
Zaključak:
 Pod točkom razno nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 22,00 sata.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar VMO Brnčići
Renato Jelovica
Predsjednik VMO Brnčići
Renato Jelovica

Dostaviti:
1) članovima VMO Brnčići
2) gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika
3) predsjedniku Gradskog vijeća i Vijeću
4) administratoru web stranice grada Kastva
5) pismohrana

