REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA SPINČIĆI
KLASA:021-05/14-03/04
URBROJ:2170-05-08/1-17-67
Kastav,10.06.2017.

ZAPISNIK
Sa 40. sjednice Mjesnog odbora Spinčići održane dana 11.05.2017. godine s
početkom u 19.00 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 39. sjednice MO Spinčići
2. Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
3. Razno
Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice MO Spinčići
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 39. sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići na koji nitko od članova nije imao prigovor.
Ad 1.) Zaključak
Vijeće MO Spinčići jednoglasno usvaja zapisnik 39. sjednice Vijeća mjesnog
odbora Spinčići.

Ad.2.) Prijedlozi za daljnji nastavak rada MO Spinčići
2/1.) S obzirom da je MO Spinčići financirao klupe i stolove, razgovaralo se o
mogućnosti da se sredinom lipnja organizira druženje koje će obuhvatiti šetnju od
centra Spinčića do mjesta gdje su postavljene nove klupe i stol.
2/2.) MO Spinčići predlaže da se obavi košnja na području od novo asfaltirane
ceste u Tometićima do crkvice Sv. Mihovila.
2/3.) Kontejner tekstila koji je postavljen u Spinčićima pored trgovine
Brodokomerc u potpunosti je devastiran.

2/4.) Na novo asfaltiranoj cesti na području Tometića, nakupljna kišnica stvara
problem na lokalnoj cesti prema zapadnoj strani Medike kod trafostanice.

Ad.2.) Zaključak
2/1.) Članovi će konačno odlučiti o prijedlogu na idućoj sjednici kada će biti
predstavljen dnevni red druženja.
2/2.) Mole se djelatnici izdvojenog pogona da reagiraju.
2/3.) Kontaktirano je poduzeće koje je vlasnik navedenog kontejnera te
komunalne službe Grada Kastva .
2/4.) Mole se komunalne službe da reagiraju.

Ad.3) Razno
Predsjednica Mjesnog odbora obavještava članove o održavanju humanitarnog
koncerta za Udrugu „Sv. Ana“ koji će se održati 28. svibnja od 11.00 sati do 21.00
sat te moli članove da sudjeluju na bilo koji način. Predsjednica naglašava da su
Predsjednici svih MO-a na području Grada Kastva održali sastanak na kojem je
odlučeno da će svaki MO zasebno, u humanitarnoj akciji sudjelovati na način da
za kupovinu repro materijala donira 1.000,00 kuna.

Sjednica je zaključena u 19.00 h.

____________________________________
Predsjednik/ca Mjesnog odbora
Iva Blečić
Iva Blečić
Dostaviti:
1. Članovima Mjesnog odbora
2. Komunalne službe Grada Kastva
3. Javnim glasilima
4. Pismohrana

