REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
Vijeće Mjesnog odbora Rešetari
KLASA: 021-05/14-03/02
URBROJ: 2170-05-08/1-16-85
Kastav, 30. ožujka 2017.

ZAPISNIK
sa 33. sjednice Vijeća mjesnog odbora Rešetari
održane dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 18,30 sati
u prostoru MO Rešetari, Štivar 13, Kastav
Prisutni:
Mirela Smojver
Marko Petković
Borna Buzarinov
Paola Car
Ivo Andrijević
Usvajanje dnevnog reda:
1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Rešetari
Akcija „Zelena čistka“ – prijedlozi lokacija za čišćenje
Uključivanje u program obilježavanja Dana Grada Kastva
Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari
Razno

Obzirom da na sjednici sudjeluju svi članovi Vijeća, sjednica je pravovaljana, te je dnevni
red jednoglasno usvojen.
Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Predsjednica vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 32. sjednice Vijeća MO Rešetari.
Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 32. sjednice Vijeća mjesnog odbora
Rešetari održane 22. veljače 2017. godine.
Ad.2.) Akcija „Zelena čistka“ – prijedlozi lokacija za čišćenje

Članovi vijeća predlažu kao lokacije za čišćenje šumu u Tuhtanima u kojoj su brojne
nakupine krupnog otpada, te nakoliko lokacija u naseljima u Rešetarima na kojima je također
primjećeno odlaganje krupnog otpada pored kanti za smeće. Ukoliko se primjeti još neka
lokacija do dana održavanja Zelene čistke 22. travnja, ista će se dojaviti predsjedniku
Savjeta mladih koji koordinira akciju, po mogućnosti sa fotografijama lokacija radi lakšeg
prepoznavanja. Putem fb stranice MO Rešetari, pozvat će se i svi zainteresirani građani da
se odazovu na akciju, a nakon čišćenja organizirat će se marenda za sve sudionike akcije u
čijem financiranju će sudjelovati i MO Rešetari zajedno sa drugim Mjesnim odoborima grada.
Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvaja prijedloge lokacija za čišćenje na području MO Rešetari
te prihvaća sudjelovanje u financijskom trošku za organizaciju marende.
Ad.3.) Uključivanje u program obilježavanja Dana Grada Kastva
Predsjednica vijeća izvještava članove o upitu iz Grada o mogućnostima uključivanja
Mjesnih odbora u proslavu Dana Grada, odnosno uvrštavanju raznih sportskih, kulturnih i
drugih manifestacija koje organiziraju Mjesni odbori u program obilježavanja Dana Grada. Po
ovom pitanju predlaže se organizacija sastanka predsjednika svih pet Mjesnih odbora Grada
radi dogovora o mogućem zajedničkom organiziranju manifestacije prigodne za uvrštavanje u
program obilježavanja Dana Grada.
Zaključak:
Predsjednici Mjesnih odbora organizirat će zajednički sastanak radi dogovora o
organizaciji zajedničke manifestacije ili sportskog turnira koji će se predložiti za
uvrštavanje u program obilježavanja Dana Grada.
Ad.4.) Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari
-

Stanari zgrade Rešetari 8 mole skraćivanje stabla pokraj njihove zgrade koje je
previsoko i prerazgranato

-

Jedan stariji građanin i njegova supruga žale se na nebrigu tvrtke T-com koja ima svoj
objekt u ulici Na brdeh, a ispred objekta deponirani pijesak i šljunak koji se prilikom
svake kiše razliju nizbrdo po prometnici i otežavaju prolazak pješacima, a pogotovo
starijim osobama. Predlažu slanje molbe ili nekog upozorenja vlasnicima objekta da
poduzmu radnje radi sprečavanja izlijevanja građevinskog materijala na prometnicu.

Zaključak:
O podnesenim prijedlozima građana zatražit će se potrebne informacije od
nadležnih komunalnih službi Grada, te podnijeti odgovarajući zahtjevi i molbe.
Ad.5.) Razno – nema dodatnih prijedloga.
Sjednica je zaključena u 20,00 sati.
Predsjednica
Mjesnog odbora Rešetari:
Mirela Smojver

Dostaviti:
1. Članovima Vijeća MO Rešetari
2. Gosp. Šehrizadu Begiću, koordinatoru Mjesnih odbora
3. Pismohrani
4. Administratoru web stranice Grada Kastva

