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ZAPISNIK
S 10. SJEDNICE VMO PAŠAC

10. sjednica VMO Pašac održana je 24.09.2015. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ladislav Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Toni Staver, član VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Ante Fućak, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- -Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlozi programa za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak obavijestio je prisutne da na idućoj sjednici u listopadu
Vijeće mora odlučiti koje će programe provoditi u 2016. godini. Rok za predaju programa je
20. Listopad 2015. god. Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili upute o izradi i
financiranju programa. Predsjednik je predložio da se sastanu članovi Pododbora za sport i
kulturu te da izrade prijedloge programa a o konačnoj odluci raspravljati će se na sjednici u
listopadu.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 2
Predsjednik Vijeća obavijestio je prisutne o radovima koji se provode na području
Pašca:
- nastavlja se betoniranje potpornog zida na Terancu
- na raskršću na Mošunici urediti će se pokos – iskop i stavljanje zaštitne mreže
- popravljene su i obojane ograde kod Boćarskog kluba, u Ulici Balde Fućka kod kbr 122
Vijeće je nakon rasprave odlučilo poslati dopise - zahtjeve:
 Obitelji Šmer iz Pašca – nepridržavanje Odluke o držanju kućnih ljubimaca (pas luta
po mjestu bez nadzora vlasnika)
 ViK – ponoviti dopis 3. puta za promjenom poklopaca na šahtama
 T-COM-u – zamjena stupa u Ulici Pašac kod kbr. 78 (prijava g. Ćejvanović)
 ŽUC-u – sanirati ogradu na mostu u Pašcu i ispitati njegovu sigurnost
 Hrvatske vode – ukloniti materijal iz korita između 6. i 7. jaza; ukloniti smeće i očistiti
kanal kod izvorišta između 3. i 4. jaza
 Ravnateljici OŠ Centar da se u OŠ Pašac očiste krovni žlijebovi i orežu stabla
 OGU za komunalni sustav – da se zasadi ukrasno bilje u parkiću kod Boćarskog
kluba i kod spomenika kod OŠ Pašac
 OGU za komunalni sustav – da se poprave klupe u parkiću kod Boćarskog kluba
Pašac

Sjednica je završila u 22:00 sata.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

