REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA SPINČIĆI
KLASA:021-05/14-03/04
URBROJ:2170-05-08/1-17-66
Kastav,13.04.2017.

ZAPISNIK
Sa 39. sjednice Mjesnog odbora Spinčići održane dana 13.04.2017. 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 38. sjednice MO Spinčići
2. Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
3. Razno
Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice MO Spinčići
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 38. sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići na koji nitko od članova nije imao prigovor.
Ad 1.) Zaključak
Vijeće MO Spinčići jednoglasno usvaja zapisnik 38. sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići.

Ad.2.) Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
2/1.) Na adresi Tometići k.b. 11, molimo da komunalni redar izađe na teren kako
bi napravio uvid u nepravilnosti koje obuhvaćaju nabacani građevinski otpad na
javnoj površini „komunjske šterni“.
2/2.) Prijedlog gospodina Pogorelića je da se provjeri informacija da li je
dozvoljeno da Mjesni odbori sami naprave tabele koje označavaju mjesto u ovom
slučaju sela koja spadaju pod Mjesni odbor Spinčići.
2/3.) Nastavno na nedavne građevinske radove koji su bili obavljeni na podrućju
Tometića i Spinčića, Mjesni odbor Spinčići moli da se ubuduće pošalje obavijest
barem petnaest dana prije kada se radi o bilo kakvim građevinskim radovima
vezano za područja koja pobuhvaća MO Spinčići. Isto tako MO Spinčići smatra da
bi građevinski projekti, koji se tiču područja u kojem odbor djeluje, trebali biti
predani na uvid, kako bi Mjesni odbor na svaki upit građana bio upoznat sa
planovima i vremenom građevinskih radova.
2/4.) Gospodin Marot izvjestio je MO o pripremljenosti terena „na brege pu križa“
za betoniranje i postavljanje klupa i stolova.
2/5.) Na upit Mjesnog odbora za ponude nasipanja terena na području „Spinčićev
breg“ prema Obadima, sa dobivenom ponudom MO se jadnoglasno slaže.
2/6.) Ukućani k.b.59 u Spinčićima šalju pritužbu na radove kod k.b.55,te je od istih
iskrcana poveća količina zemlje na prilazni put k.b.59.

Ad.2.) Zaključak
2/1.) Članovi će razmotriti prijedlog u dogovoru sa komunalnim službama Grada
te zatražiti ponude za uređenje okoliša i nabavku dječjih spravi.
2/2.) Članovi podržavaju i slažu se sa prijedlogom. Molimo Gsp.Begića da odobri
zatraženu ponudu kada bude dostavljena na adresu Gradske uprave.
2/3.) Mole se komunalne službe da saniraju iste.
2/4.) Molimo komunalne službe da saniraju postojeće ili obavijeste službe koje su
bile zadužene da nakon rada vrate cestu u prvobitni položaj..
2/5.) Prosljediti ponudu gsp.Begiću te čekati odobrenje i narudžbenicu.
2/6.) Obaviještene su gradske službe o problematici.

Ad.3) Razno
Predsjednica Mjesnog odbora pohvaljuje mještanina Koradu Vozila za mali
doprinos ukrašavanja okruglog vrtića oko kestena u Spinčićima.

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

