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ZAPISNIK
SA 10. SJEDNICE VMO PAŠAC
10. (2) sjednica VMO Pašac održana je 19.03.2009. (četvrtak) s početkom u 18,30 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.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Pašac
Radovi na elektrifikaciji i javnoj rasvjeti u Pašcu
Postavljanje javne rasvjete na Rječini
Izvještaj o radovima na Parkiću kod Boćarskog kluba
Izvještaj o radovima na kanalizaciji
Izvještaj kulture za 2008.
Program kulture – izložba Alen Kregar
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je zapisnik sa 9. sjednice VMO Pašac te je
pozvao prisutne da iznesu primjedbe na isti.

Zaključak:
•

Budući da nije bilo primjedbi zapisnik sa 9. sjednice VMO Pašac je jednoglasno
prihvaćen

AD 2
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne da su u tijeku radovi na postavljanju
rasvjetnih tijela prema usvojenom prijedlogu komunalnih prioriteta za 2009. godinu i to od
Doma prema mostu na Rječini.
Paralelno sa rješavanjem javne rsavjete u Pašcu, rješava se i telefonija te će biti postavljena
nova trasa od strane HEP-a.

AD 3
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak informirao je prisutne vijećnike da je sa KD Energo
dogovoreno osvjetljavanje Šetnice na Rječini te će na toj lokaciji biti postavljena javna
rasvjeta.

AD 4
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak informirao je prisutne vijećnike da je Parkić kod
Boćarskog kluba dovršen kao i cjelokupna infrastruktura.
Zadužuje se Pododbor za kulturu da osmisli posvetu koja će biti postavljena na fontani.

AD 5
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak informirao je prisutne da radovi na izgradnji kanalizacije
ne idu baš u predviñenim rokovima. Problematika mještana koji su izostavljeni iz projekta
izgradnje kanalizacije rješavala se na sastanku sa ViK-om gdje je dogovoreno da će sve one
kuće koje su izostavljene iz projekta biti naknadno u njega uvrštene.
AD 6
Predsjednik VMO g. Ljubomir Fućak pročitao je Izvješće o provedenom programu kulture za
2008. godinu:
IZVJEŠĆE 01.01.- 31.12.2008.
Pododbor za kulturu Vijeća MO Pašac je u 2008. godini osmislio i proveo program pod
nazivom "Proljeće, jesen i zima u Pašcu".
U mjesecu svibnju održala se kulturna manifestacija "Duhovi Rječine". Ovaj projekt je tek u začetku i
bio je jako prihvaćen od strane mještana Pašca ali i šireg područja grada Rijeke.
U studenom u sklopu klapske večeri nastupila je klapa "Grobnik" i plesna skupina "Flame".
U prosincu u sklopu programa "U susret blagdanima" nastupila je plesna skupina Rotondo.

VMO Pašac za provoñenje programa iz kulture odobreno je 7.000,00 kn, a koje su utrošene kako
slijedi:

DUHOVI RJEČINE

zakuska

JESEN U PAŠCU

klapa Grobnik
"Flame"
zakuska

U SUSRET BLAGDANIMA

zakuska

UKUPNO PREMA POZICIJAMA: 4.403,33
2.500,00

923,33 kn
2.000,00 kn
500,00 kn
1.000,00 kn
2.480,00 kn

(769)
(768)

UKUPNO: 6.903,33 kn

Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o provedenom programu kulture za 2008. godinu.

Sjednica je završila u 20:30 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

