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ZAPISNIK
S 18. SJEDNICE VMO PAŠAC

18. sjednica VMO Pašac održana je 11.05.2015. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik 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 17. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Komunalni prioriteti za 2017. godinu – prijedlozi i usvajanje
2. Ostavka g. Ladislava Fućka, zamjenika predsjednika Vijeća MO Pašac
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnica je prisutnim Vijećnicima dala na uvid prioritete realizirane u 2014. i 2015. godini te je
rekla da temeljem objavljenog poziva za prijedloge komunalnih prioriteta za 2017. godinu nije
dostavljan ni jedan zahtjev građanina. Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak prokomentirao je
izvedene radove te je predložio da se za 2017. godinu planira nastavak izgradnje nogostupa
u Ulici Balde Fućka od autobusne stanice kod Doma Pašac do Balde Fućka 33. Budući
vijećnici nisu imali primjedbi donesen je slijedeći.

Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo komunalni prioritet za 2017. godinu

AD 2
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da je zamjenik predsjednika VMO g. Ladislav Fućak,
dostavio neopozivu ostavku na članstvo u Vijeću.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD3
-

Vijeće je nakon rasprave odlučilo da će formirati ekipu koja će otići u OGU za urbanizam i
ispitati mogućnosti oko zamjene ili otkupa terena i mogućnosti izgradnje igrališta na
prostoru Frčale

-

Predsjednik je izvijestio da je postavljena rampa na Šetnici i da je uređenje spomenika
kod škole dovršeno

-

Natjecanja mjesnih odbora povodom dana Sv. Vida održati će se 4.06.2016. na Zametu;
za Pašac će se natjecati ekipa u briškuli i trešeti i boćarska ekipa

-

Ponoviti dopis ViK-u za zamjenom poklopaca na kanalizacijskim šahtama te ugradnjom
odzračnika na crpnoj stanici i na raskršću Ulica Pašac i Balde Fućka

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

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

