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ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
21 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u utorak, 28. 06. 2012 s početkom u 16,30 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 18. sjednice VMOBrašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Informacija o daljim radovima na području Katarina po prioritetima za 2012. godinu
1. Razno – zahtjevi grañana
-

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

Ad1.
Predsjednik Vijeća MO gospodin Josip Rupčić je prisutne obavijestio o radovima koji su se
trebali izvršiti na području Oktavijana Valića, odnosno asfaltiranje spoja sa Pulcem i podizanje
zidića u Oktavijana Valiać kod br.56, odnosno do danas nije još ništa učinjeno od strane
Rijekaprometa. Predsjednik zadužuje tajnicu da kontaktira sa gdin. Leo Kurelić i zatraži
očitovanje po navedenom i rok kad će se radovi obaviti.
Takoñer je izrazio nezadovoljstvo od strane HEP koji još nisu pomakli drvene stupove.
1/2

Predsjednik upoznao vijećnike da se 04.07. 2012.godine je tehnički prijem na završetku
kanalizacije, vode i plina u Oktavijana Valića.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog
Ad2.
Pristigli mail od gospodina Stjepana Tijan, Kvarnerska br.2a , a vezano za čišćenje terena od
biljke pajasen, koja se širi na navedenoj adresi. Spomenuti mail je najprije poslan odjelu za
komunalni sustav, te nakon tog proslijeñen na VMO sa prijedlogom da se isti uvrsti u prioritete.
Kako je Vijeće svoje prioritete za 2013. godinu već usvojilo predsjednik predlaže da se navedeni
prijedlog predloži sa sljedeće prioritete.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog

Sjednica je završila u 18,00 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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