PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PAŠAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
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16.11.2015.
ZAPISNIK
S 12. SJEDNICE VMO PAŠAC

12. sjednica VMO Pašac održana je 19.11.2015. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ladislav Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Ante Fućak, član VMO
- Toni Staver, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- -Usvajanje zapisnika s 11. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlozi prioriteta za 2016. godinu – usvajanje
2. Program Doček Svetog Nikole - priprema
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne sa dopisom OGU za komunalni
sustav o obrađenim prijedlozima komunalnih prioriteta za 2016. godinu za MO Pašac. U
dogovoru sa g. Kurilić Leom iz Rijeka prometa naslov prioriteta će se izmijeniti te on glasi
„nastavak izgradnje započetog nogostupa u Ulici Blade Fućka od kućnog broja 45 prema
mostu u Pašcu“. Ostali članovi vijeća nisu imali primjedbi te je naslov prioriteta prihvaćen.
Zaključak:
Vijeće je usvojilo redoslijed komunalnih prioriteta za 2016. godinu.

AD 2
Predsjednik Vijeća obavijestio je prisutne da će se program Doček Svetog Nikole održati
6.12.2015. u 18,00 sati u dvorani Doma Pašac. U prigodnom dijelu programa nastupiti će Ri
teatar sa predstavom Toni i Boni a na kraju predstave će Sveti Nikola (glumac Ri teatra)
podijeliti prigodne poklon pakete. Priprema paketa i ostalih pripremnih radnji odrađivati će se
prema utvrđenom planu aktivnosti prikazanom u Programu Doček Svetog Nikole.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD3
Vijeće je nakon rasprave odlučilo poslati dopise - zahtjeve:
 OGU za komunalni sustav postaviti postolja za cvijeće i svijeće na spomeniku kod
škole u Pašcu
 Rijeka prometu – postaviti rampu na početku Šetnice

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

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

