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ZAPISNIK
S 17. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
17 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u srijedu, 22. 02. 2012 s početkom u 15,30 sati
Sjednici su bili nazočni:
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenica predsjednika VMO
3. Teo Božanić, član VMO
4. Valić Franjo,član VMO
5. Ivana Prpić, tajnik MO
Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
6. Jordan Ante, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMOBrašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje financijskog plana za 2012. godinu
2. Zahtjevi grañana
3. Tekuća problematika
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

Ad1.
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa izradom Financijskog plana MO za 2012 godinu koji je
izrañen prema Programu rada VMO za 2012. godinu, te predložio vijećnicima ako imaju
komentar ili izmjenu istog.
Vijeće jednoglasno prihvaća financijski plan za 2012. godinu
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Ad2.
Zamjenica predsjednika gospoña Ksenija Velčić postavila upit vezan o radovima HEP-a na
trafostanici i elektrovodovima na području Gornjeg Pulca i negodovanje grañana jer je ulica
raskopana i radovi stoje, te je predložila da se upit pošalje na OGU komunalni sustav na ruke
ravnateljici te da nas izvijesti o planiranom završetku radova i prometnica se vrati u prvobitno
stanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog da se proslijedi upit nadležnima.
Predsjednik Vijeća takoñer se nadovezao za radove koji su se takoñer produžili u Ulici Oktavijana
Valića te predlaže da se uputi gospodinu Branku Bertoši da nas izvijesti o dinamici istih i
planiranog završetka radova
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog da se proslijedi upit nadležnima.

Predsjednik predložio vijećnicima da se proslijedi upit Odjelu za samoupravu i uprava a vezano za:
- zahtjevom za dostavu nove orto-foto karte za područje MO Brašćine-Pulac i
- zahtjevom za da se članovima Vijeća Mjesnog odbora Brašćine-Pulac omogući povlašteno
parkiranje u krugu sjedišta Mjesnog odbora, Volčićev trg br.2 na Kozali (samo Ulici Petra
Kobeka) u nadležnosti Rijekaprometa
Vijeće jednoglasno podržava prijedlog predsjednika
Ad3.
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa pristiglim dopisom od Odjela za gradsku
samoupravu i upravu a vezano za dostavu prijedloga za imenovanje povjerenika civilne
zaštite na području mjesnog odbora.
Ujedno je predložio gospodina Ivicu Sumana, Drenovski put br.14 uz napomenu da se on
zadužuje da sa predloženim gospodinom obavi razgovor uz njegov pristanak.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.

Sjednica je završila u 17,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac

Ivana Prpić

Josip Rupčić
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