REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA SPINČIĆI
KLASA:021-05/14-03/04
URBROJ:2170-05-08/1-16-60
Kastav,06.11.2016.

ZAPISNIK
Sa 33.sjednice Mjesnog odbora Spinčići održane dana 20.10.2016.godine s
početkom u 18:00 sati u Upravi Grada Kastva , Kastav,Zakona kastafskega 3 .
Prisutni:
Iva Blečić
Tajana Dukić
Slavko Pešćica
Željko Pogorelić
Slavko Marot

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s 32.sjednice MO Spinčići
2.Prijedlozi za daljnji nastavak rada
3.Razno
Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad.1.)Usvajanje zapisnika sa 32.sjednice
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 32.sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići te nitko od članova nije imao prigovor.
Ad 1. Zaključak
Vijeće MO Spinčići jednoglasno usvaja zapisnik 32.sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići.

Ad.2.) Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
Na 33.sjednici vijeća MO Spinčići raspravljalo se:
2/1.) postavkama oglasnih ploča na području djelovanja MO.
Grad Kastav će financirati kupnju i postavku oglasnih ploča,a na nama je da
damo prijedloge lokacija za postavku.
Priedlozi su: Spinčići-glazbeni dom „dr.Vojko Vlah“ na isto mjesto kao i do sada
Tometići- autobusna stanica
Trinajstići- autobusna stanica
Belići- nogostup,preko puta pekare
2/2.) Spinčići,kod Brodokomerc trgovine, na parkiralištu se nalaze baje .
Prilikom kišnih dana ispred njih se skuplja poveća količina vode koja nema
adekvatno oticanje,te mještani imaju problem sa bacanjem smeća.
2/3.) Javio nam se je gsp.Stajčić iz donjih Spinčića koji nam je dao primjedbu
za nepregledan izlaz u D.Spinčićima kod trgovine „Como tempera“ tj.kako mi
kažeo „ na Kale“. Članovi MO svakodnevno prolaze onom cestom i provjerili su
preglednost te smatraju da je vrlo pregledno za izlazak.
Ad.2.Zaključak
2/1.) Svi članovi se slažu sa prijedlozima i odobravaju slanje prijedloga
Gradu Kastvu.
2/2.) Komunalne službe Grada provjeriti te ukazati na neko rješenje
otjecanja vode.
2/3.) Kontaktirati mještana ,te zajedno izaći na teren i ustanoviti točno gdje
dolazi do nepreglednosti.
Ad.3)Razno
Pod točkom razno nije bilo prijedloga.

Sjednica je zaključena u 19.30 h.

Predsjednik/ca Mjesnog
odbora
Iva Blečić
Dostaviti:
1. Članovima Mjesnog odbora
2. Zamjeniku gradonačelnika koordinatoru MO gsp.Begić
3. Komunalne službe Grada Kastva
4. Javnim glasilima
5. Pismohrana

