REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KASTAV
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA: 021-05/14-03/01
URBROJ: 2170-05-08/1-16-73
Kastav, 28.11.2016.
ZAPISNIK
s 32. sjednice Vijeća MO Rubeši održane dana 20.10.2016. godine s početkom u
20:30 sati u Rubešima u Domu braće Milih, prizemlje – Šahovski klub.
Prisutni:
Bruno Kraljić
Mirna Rubeša
Petar Sinko
Sanja Stanković
Juraj Kunišek
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. Izvještaj o starimai bilježenje novonastalih upita
3. Mihoja 2016. - izvještaj
4. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

ZAKLJUČCI.
Ad.1.)
Zapisnik s trideset i prve sjednice Vijeća MO Rubeši održane 13.9.2016. jednoglasno
je usvojen bez primjedbi.
Ad.2.)
NOVONASTALA PITANJA:
•

Na spomeničkom kompleksu Partizana u Rubešima svi borovi na istočnoj
strani i nekoliko na zapadnoj je osušeno i potrebno ih je zamjeniti novima.

Zaključak:
U vremenu izmenđu 32. i 33. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Rubeši izvršen je
očevid na terenu s komunalnim redarem Sandrom Pecmanom. Nakon očevida dobili
smo rješenje Grada Kastva zaprimljeno 8.11.2016. u kojem stoji da bi se eventualnu
sječu osušenih stabala trebalo izvršiti kada bude bila sezona sadnje kako bi se
odmah nakon sječe moglo posaditi nove sadnice zelenila. Isto tako napominju kako
trenutno nije period godine pogodan za sadnju, a i u proračunu nije dovoljno
sredstava predviđenih za kupnju novih sadnica te se je u proračunu za iduću godinu
predložilo uvrštenje sredstava za dobavu i sadnju sadnica za predmetnu lokaciju.
•

Katastarska čestica 7172/1 površine 5350m2

Prijedlog:
Katastarska čestica 7172/1 je veliki neobrađeni teren. Na tom području predlažemo
izgradnju 30ak parkirnih mjesta za stanovništvo koje zbog uskih ulica i velike
naseljenosti tog područja nema gdje parkirati. Isto tako predlažemo da se na tom
terenu sagradi dječje igralište, postave klupice za umirovljenike, posadi nisko raslinje,
uredi jedan park kojeg na cijelom području Mjesnog odbora Rubeši nema. Isto
smatramo da bi se kante za smeće mogle postaviti na navedenoj katastarskoj čestici
i rasteretiti raskrižje na spoju ulica na kojem su privatne kuće od k. br Ćikovići 32 do
34, nasuprot niza zgrada NN Ćikovići od k.br 136 do 141 te niza zgrada Ćikovići 174
do 180, jer smatramo da to nije neka prevelika udaljenost na koju bi se stanovništvo
žalilo. Predlažemo da se s pravnicima i ovlaštenim osobama u Gradu Kastvu za to
područje razmotri najbolji način na koji bi se taj kompleks mogao iskoristiti na
dobrobit cijele zajednice, a bez previše uloženih sredstava.
•

Stanovnica na području MO Rubeši gđa. Ružica Tenčić zatražila je sastanak,
a vezano za sljedeće prijedloge o kojima ćemo se raspitati i povratno joj javiti
mogućnosti.

Prijedlozi:
× Ćikovići k.br. 63na djelu državne ceste D304 - na jednom djelu nogostupa
hodajući u smijeru Rijeke nedostaje ograda - Da li je moguće postaviti ogradu?
× Ispod djela državne ceste D304u Rubešima (od maruna prema Rijeci u S
zavoju ispod plave ograde) raslinje zakrči cijeli dio i u ljetne mjesece životinje

koje se nastane uzrokuju probleme - Da li je moguće čišćenje zelenila? Je li ta
čestica privatna?
Ad.3.)
Mihoja 2016 izvještaj:
Mihoja 2016. održala se je tradicionalno na jogu u Rubešima 25.9.2016. godine.
Sudjelovalo je 7 ekipa i to MO Brnčići, MO Spinčići, ekipa Trinajstići, Babulini
Frlanija, Srdoči, Ika i MO Rubeši kao domaćin. Udruga Belica ove godine je kuhala u
velikom kotliću kako nam hrane ne bi falilo. Jela natjecatelja ocjenjivao je peteročlani
žiri. Treće mjesto - MO Brnčići, drugo mjesto - Babulini Frlanija, prvo mjesto - Ika
Sveukupno se je za taj događaj kuhanja kotlića iz proračunskih sredstava potrošilo
1870,67 kn i to : 402,02 kn za GD Spinčići koji uvijek pohode Mihoju u nedjelju ujutro
i 1468,65 za namirnice za kotlić za sedam ekipa.

Sjednica je zaključena u 22:15 sati.
Predsjednca Mjesnog
odbora
Dostaviti:
1. Članovima Mjesnog odbora
2. Gosp. Šehrizadu Begiću, zamjeniku gradonačelnika
3. Pismohrani
4. Administratoru web stranice Grada Kastva

Mirna Rubeša v.r.

