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ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE VMO PAŠAC
11. (3) sjednica VMO Pašac održana je 29.04.2009. (srijeda) s početkom u 20,00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balda Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Mihajlo Uzelac, zamjenik predsjednika VMO
- Tamara Fućak, članica VMO
- Izabel Križ, članica VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Franjo Kranjčec, član VMO
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Pašac
Prijedlog komunalnih prioriteta za 2010. godinu
Kulturna manifestacija Duhovi Rječine
Izložba Alen Kregar – izvještaj
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je zapisnik sa 10. sjednice VMO Pašac te je
pozvao prisutne da iznesu primjedbe na isti.

Zaključak:
•
AD 2

Budući da nije bilo primjedbi zapisnik sa 10. sjednice VMO Pašac je
jednoglasno prihvaćen

Vijeće je raspravljalo o prijedlozima grañana za ureñenje i održavanje objekata komunalne
infrastrukture za 2010, godinu te je nakon rasprave donijelo slijedeći prijedlog prioriteta za
2010. god za MO Pašac:
1. Izgradnja sportskog igrališta na Frčali, kod Boćarskog kluba
2. Izgradnja nogostupa u ulici Balde Fućka (od autobusne stanice kod Doma Pašac do
Balde Fućka 33)
3. Izgradnja okretišta u Gornjem Pašcu
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan prijedloga ureñenja i održavanja objekata
komunalne infrastrukture za 2010. godinu za MO Pašac
AD 3
Kulturna manifestacija Duhovi Rječine održati će se 09. svibnja 2009. godine sa početkom
cca 13,00 sati. Potrebno je organizirati dvije ekološke akcije kako bi se očistilo područje
održavanja manifestacije (Šetnica). Ekološke akcije se planiraju održati 02. i 09. svibnja
2009. god. Zadužuju se svi članovi Vijeća za organizaciju (nabavka jela i pića, agregata
stolova, suncobrana).
Zaključak:
• Putem medija obavijestiti grañane o održavanju manifestacije Duhovi Rječine te
o održavanju ekoloških akcija
• Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav za uklanjanje nepoželjnog raslinja na
Šetnici
AD 4
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je Izvještaj o utrošenim sredstvima za Izložbu
fotografija Alena Kregara te je napomenuo da su mještani izrazili nezadovoljstvo jer Izložba
nije bila otvorena za grañanstvo. Za reprezentaciju (zakusku) utrošeno je 735,58 kn sa
pozicije 1136 (sredstva odobrena od Odjela za gradsku samoupravu i upravu) te za materijal
za izradu okvira 697,97 kn sa pozicije 689 (sredstva odobrena od OGU za kulturu)
Zaključak:
• Vijeće je primilo na znanje primjedbu vezanu za otvorenje Izložbe kao i troškove
koji su učinjeni za realizaciju Izložbe
AD 5
RAZNO:
Uputiti dopis OGU za komunalni sustav za čišćenje koševa u novoizgrañenom dječjem
parku kod Doma Pašac, Balde Fućka 39
Sjednica je završila u 21:30 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

