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ZAPISNIK
S 28. SJEDNICE VMO PAŠAC

28. sjednica VMO Pašac održana je 3.05.2017. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ante Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Toni Staver, član VMO
- Danijel Fućak, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- -Usvajanje zapisnika s 27. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Komunalni prioriteti za 2018. godinu – prijedlozi i usvajanje
Sportska natjecanja mjesnih odbora Zamet 3.06.2017. – obavijest
Akcija Birajmo najljepšu okućnicu u 2017. godini - obavijest
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Vijeće je nakon izvida na terenu te prikupljenih prijava građana raspravljalo o svim
predloženim prijedlozima za uređenje područja MO Pašac. Nakon rasprave utvrdilo je
slijedeće komunalne prioritete za 2018. godinu:
1. Dodatno opremanje dječjeg parka – postavljanje sprave - u Ulici Balde Fućka kod kbr
39 (uz Dom Pašac)
2. Nastavak izgradnje nogostupa u Ulici Balde Fućka od autobusne stanice kod Doma
Pašac do kućnog broja 33
3. Izgradnja ugibališta za autobusno stajalište u Ulici Balde Fućka prije kbr 99 (gledano
iz pravca Orehovice)
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo prioritete za 2018. godinu.

AD2
Predsjednik Vijeća obavijestio je prisutne da će se povodom dana Svetog Vida održati
sportska natjecanja za mjesne odbore – 3.06.2017. godine na prostorima Sportskog
društva Zamet. Predstavnici MO Pašac natjecati će se u boćanju i briškuli i trešeti.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD3
Tajnica je obavijestila prisutne da će se u periodu od 8. do 20. svibnja 2017. godine u javnim
medijima objaviti poziv građanima da se prijave za akciju Birajmo najljepšu okućnicu i balkon
u 2017. godini. Za akciju je potrebno prikupiti 10 učesnika.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 20:00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Kristina Dumić Červar

Predsjednik VMO Pašac:
Ljubomir Fućak

