PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PAŠAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/15-06/1
2170/01-09-10-16-2
14.01.2016.
ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE VMO PAŠAC

14. sjednica VMO Pašac održana je 14.01.2016. (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 13. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Financiranje programskih aktivnosti u 2016. godini – obavijest
2. Realizacija programa dječja reduta
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1

Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne Vijećnike sa uputstvima dobivenim
od Odjela za gradsku samoupravu i upravu u svezi financiranja programskih aktivnosti u
2016. godini.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 2
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne Vijećnike sa planom programa
dječja reduta koji će se održati 24.01.2016. u suradnji sa Mesopusnom kumpanijom Pašac.
Program će se u cijelosti realizirati kao što je i navedeno u obrascu prijave programa. Vijeće
je još jednom utvrdilo točan plan i podjelu zaduženja kao i financiranje programa.

Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Nakon rasprave Vijeće je odlučilo poslati slijedeće dopise:





Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom - zatražiti informaciju o poslovnim
prostorima u sklopu Doma Pašac
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav – zahtjev za postavljanje rampe na
početku šetnice uz Rječinu od mosta u Pašcu
Komunalno redarstvo – prijaviti divlji deponij u Ulici Balde Fućka 25
Komunalnom redarstvu i Hrvatskim vodama – zatražiti uklanjanje glomaznog otpada
na Šetnici uz Rječinu na 3. i 4. jazu

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

