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ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE VMO PAŠAC
9. (1.) sjednica VMO Pašac održana je 20.01.2009. (utorak) s početkom u 19,00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balda Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Mihajlo Uzelac, zamjenik predsjednika VMO
- Franjo Kranjčec, član VMO
- Tamara Fućak, članica VMO
- Izabel Križ, članica VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
-Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Pašac
Izrada financijskog plana za 2009. godinu
Zahtjev za korištenje prostora za vrijeme maškara MK Pašac
Produljeno radno vrijeme caffe bara Dolce vitta
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je zapisnik sa 8. sjednice VMO Pašac te je
pozvao prisutne da iznesu primjedbe na isti.

Zaključak:
•

Budući da nije bilo primjedbi zapisnik sa 8. sjednice VMO Pašac je jednoglasno
prihvaćen

AD 2
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je prijedlog Financijskog plana VMO Pašac za
2009. godinu. Temeljem usvojenih programa za 2009. godinu Vijeću MO Pašac za
provoñenje svojih aktivnosti je odobreno:
- 6.600,00 kn Odjel gradske uprave za kulturu
- 3.300,00 kn Odjel gradske uprave za sport
- 20.00,00 kn Odjel za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
• Vijeće MO je jednoglasno usvojilo financijski plan za 2009. godinu.
AD 3
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak informirao je prisutne vijećnike da je Mesopusna
kumpanija Pašac podnjela zahtjev za korištenje dvorane za maškarane zabave za vrijeme
trajanja maškara. Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo slijedeći:
Zaključak:
• Mesopusnoj kumpaniji Pašac dati će se suglasnost na Zahtjev za korištenje
prostora mjesne samouprave tek kada potpišu Ugovor sa ugostiteljem koji će
obavljati ugostiteljsku djelatnost za vrijeme maškaranih zabava. Ukoliko MK
Pašac ne sklopi spomenuti Ugovor VMO Pašac neće dati suglasnot za
korištenje prostora.
AD 4
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak informirao je prisutne vijećnike da je OGU za
poduzetništvo zatražio mišljenje VMO Pašac o produljenom radnom vremenu caffe bara
Dolce Vitta za vrijeme trajanja maškaranih zabava.
Zaključak:
• VMO Pašac je odlučilo da će dati pozitivno mišljenje o produljenom radnom
vremenu caffe bara Dolce Vitta za vrijeme trajanja maškaranih zabava.
AD 5
RAZNO
• zbog sve češćih pritužbi grañana u svezi sa problematikom izgradnje
kanalizacije potrebno je dogovoriti sastanak i to sa sa predstavnicima Grada,
Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Vodovoda i kanalizacije i Dira
gradnje.
Sjednica je završila u 21:00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

