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VIJEĆE MJESNOG ODBORA VINEŽ
PREDSJEDNIK
Broj: 2-2016
Vinež, 07.10.2016.
Predmet : ZAPISNIK sa 2. sjednice MO Vinež
Prisutni: Dorijan Brubnjak, Fajdo Begović,Vedran Samardžija, Lari Zahtila, Bojan Batelić
Ostali:Valter Poropat, predsjednik Gradskoga vijeća
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 1.Konstituirajuće sjednice MO Vinež
2. Prijedlozi projekata na području MO Vinež za uvrštenje u Proračun Grada Labina
za 2017.g.
3. Projekt izvođenja cesta OŠ I.L.Ribar područna škola Vinež – Juraji (Kolcić breg)
4. Korištenje sredstva iz Proračunskih sredstva MO Vinež
5. Razno
Točka 1.
Prihvaćena jednoglasno
Točka 2.
Predsjednik je vijećnike upoznao popisom Prioriteta MO Vinež koje je vodio protekli saziv
MO Vinež , Popisom Prioriteta s području MO koje vode u Odjelu za komunalno uređenje
Grada Labina, odnosno popisom izvedenih i planiranih Projekata na području MO Vinež u
2016.g. Postavljen je cilj utvrđivanja liste Projekata koja bi ušla u Proračun Grada Labina za
2017.g. Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi vijećnici donesen je zaključak da se u
Odjel za komunalno uređenje uputi slijedeći dopis:
„MO Vinež je u petak odradio sastanak na temu pripreme Proračuna Grada Labina.
Analizirali smo vašu bazu zahtjeva sa području MO Vinež i planiranu realizaciju u 2016.g.
U popisu realiziranog pod stavkom II.6. evidentirano je postavljanje četiri rasvjetnih tijela na
zgrade na području Nove kući. Da li su to isti zahtjevi kao i kod Popisa prijedloga stavke 2 i 7
u dijelu IV Javne rasvjete?
Ove točke su prioritet za realizaciju na ovom dijelu MO Vinež, i ako se realiziraju u 2016.g.
onda ih ne treba planirati u 2017.g. Kod izlaska na teren pružatelja usluge se ujedno može
angažirati i za pomicanje/okretanje reflektora koji trenutno svijetle na boćalište u smjeru
malonogometnog igrališta. Boćari se nisu uključili u ovogodišnje natjecanje te im trenutno
nije potrebna rasvjeta.
Iz IV dijela Prijedloga "Javna rasvjeta" u 2017.g., uz gore navedeno, predlaže se riješiti
rasvjetu u Ladencima na dijelu koji nije pokriven.
Uz navedeno molimo opisati radove na stavkama 3 i 9.
Kod popisa nerazvrstanih cesta, stavka 1 do 8 II dijela tablice Prijedloga, molimo dodatnu
informaciju o statusu vlasništva i/ili izdvajanje na posebnu grupu za rješavanje imovinsko
pravnih odnosa. U ovu stavku nadodati produžetak ceste od k.br. 400 do 420 (trenutno
makadam) i sanaciju rubova ceste od Doma kulture prema Viškovićima s okvirnom cijenom
radova.

Iz ovog dijela svakako u 2017.g. treba planirati uređenje novog prilaza OŠ. Moguće je
sanaciju planirati zajedno s provođenjem rekonstrukcije ceste od OŠ prema Kolcić bregu
koja započinje u četvrtom kvartalu 2016.g. kako bi se paralelno koristile usluge izvođača
radova.
Iz dijela III Signalizacija, upit - Može li se jednom studijom opravdanosti postavljanja
usporivača obuhvatiti cesta od "Robija" do "Kinga"? Ima li studija rok važenja ? Ideja je da se
po pozitivnom mišljenju studije usporivači postavljaju fazno u skladu s mogućnostima i/ili po
sanaciji ceste.
Iz dijela V Oborinska odvodnja u 2017.g predlažemo realizirati točku 1. U popis uvrstiti i
rješavanje oborinskih voda na raskrižju kod Štemberga.
Dodatan prijedlog je uređenje okoliša bare na Marcilnici koje podrazumijeva čišćenje živice,
košnju i postavljanje klupe. MO Vinež spreman je organizirati radove čišćenja u suradnji s
komunalnim poduzećem 1.MAJ d.o.o. Labin.“
Točka 3.
Predsjednik je vijećnike upoznao s planom Grada Labina da krene u sanaciju županijske
ceste od OŠ I.L.Ribar područna škola Vinež do Juraji (Kolcić breg) za koju je u Proračunu
Grada Labina planiran iznos od 800.000 kuna rebalansom smanjen na 600.000 kuna. U
prvoj fazi geodet bi utvrdio trasu ceste prema Projektu. Nakon toga oglasila bi se Javna
nabava za izvođača radova, a po izboru i sklapanju Ugovora s izvođačem prišlo bi se
realizaciji.
Točka 4.
Predsjednik je vijećnike upoznao s raspoloživim sredstvima iz Proračuna Grada Labina koja
su dodijeljena za funkcioniranje MO Vinež. Također ih je upoznao sa načinom korištenja
proteklih godina. Na poziciji MO Vinež u Proračunu je od dodijeljenih 7 tis. kuna preostalo 4,5
tis. kuna. Navedeni iznos predlaže se utrošiti za organiziranje proslave završetka sanacije
opožarene zgrade, za donaciju NK Iskra Vinež i BK Iskra Vinež kao sportskim udrugama na
području MO Vinež.
Točka 5.
Pod točkom 5. predsjednik je predložio da se za Zapisničara daljnjih sastanaka MO Vinež
izabere vijećnik Lari Zahtila. Prijedlog je usvojen.
Sjednica je održana u Domu kulture „Riko Milevoj“ u Vinežu, u petak 07.10.2016. godine u
periodu od 19.00 – 21.00 sati.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vinež
Bojan Batelić

