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ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE VMO PAŠAC
2. sjednica VMO Pašac održana je 22.07.2010. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ladislav Fućak, predsjednik VMO
- Mladen Čargonja, zamjenik predsjednika VMO
- Anica Bezjak, članica VMO
- Nino Margan, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Patricia Pavleković, članica VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Program sporta "RIČINA 2010." – izvještaj
Nastavak radova na Rječini - obavijest
Problematika autobusne linije 13
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
G. Ladislav Fućak izvijestio je prisutne Vijećnike o provedenom sportskom programu
"RIČINA 2010." koji je održan 11.07.2010. godine na 4. jazu Šetnice uz Rječinu. Odaziv
mještana je bio veliki te je time ispunjen cilj ove programske aktivnosti a to je omogućavanje
rekreacije zainteresiranim grañanima, sportsko druženje te uključivanje grañana u realizaciju
programa koje za njih predlaže i osmišljava Vijeće. Od financijski sredstava utrošeno je
1.145,00 kn ( 500,00 kn od OGU za sport i 645,00 kn od Odjela za gradsku samoup. i
upravu) koje su utrošene za nagrade za natjecatelje i zakusku za posjetitelje i natjecatelje.

Zaključak:
•

Vijeće MO je primilo na znanje Izvještaj o provedenom programu sporta
"RIČINA 2010."

AD 2
G. Ladislav Fućak upoznao je prisutne Vijećnike o radovima na proširenju i ureñenju Šetnice
uz Rječinu koji su započeli još u 2009. godini. S obzirom na nedostatak sredstava, radovi su
obustavljeni krajem 2009. god. U 2010. god. Hrvatske ceste kao investitori a Vodogradnja
kao izvoñači nastavljaju sa izvoñenjem radova. Šetnica će biti ureñena sve do 11. jaza. U
početnoj fazi će se produbiti njeno korito i osigurati "bočni" zidovi. Vijeće će biti obaviješteno
o tijeku i načinu izvoñenja radova. Predviñeno vrijeme za izvoñenje radova je kraj 2010.
godine. G. Ladislav Fućak je predložio da se na 3. jazu napravi roštilj a g. Mladen Čargonja
je predložio da se napravi prilaz na 3. jazu.
Zaključak:
• Vijeće MO je primilo na znanje daljnji plan ureñenje Šetnice uz Rječini te će o
prijedlozima g. Fućak Ladislava i g. Čargonja Mladena obavijestiti Vodogradnju,
odnosno Hrvatske vode.
AD 3
Na zahtjev mještana da linija 13 ponovi vozi ulicom Rački, g. Ladislav Fućak je bio na
sastanku u Autotroleju te je zajednički dogovoreno da će linija 13 od 2.08.2010. ponovo
prometovati ulicom Rački obzirom je prometovanje preko Vežice bilo neučinkovito i
nerentabilno.
Zaključak:
• Vijeće MO je primilo na znanje da će linija 13 od 2.08.2010. godine ponovo
prometovati ulicom Rački.
AD 3
RAZNO
Članovi Vijeća su utvrdili da se treba obavijestiti komunalnog redara kako bi se maknule sve
neregistrirane olupine na području Mjesnog odbora Pašac. Isto tako potrebno je obavijestiti
komunalnog redara da g. Marinko Čargonja makne komunalni otpad (željezo ) koje je ostavio
na javnoj površini uz svoju kuću u ulici Balde Fućka.
Sjednica je završila u 20:00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ladislav Fućak

