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ZAPISNIK
S 22. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
22 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u utorak, 29. 08. 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 21. sjednice VMOBrašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Dogovor o obilježavanju Dana MO
2. Razno
-

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

Ad1.
Predsjednik Vijeća pozdravio vijećnike nakon ljetne stanke te ih podsjetio na daljnji rad Vijeća.
Potrebno se pripremati oko organizacije obilježavanja Dana MO. Prijedlog predsjednika je da se
početak obilježavanja održi u vremenu od 16.listopada 2012. godine do 20. listopada 2012.
godine i to:
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16. listopada prezentacija oružja i pucanje na streljani (zadužen predsjednik VMO)
17. listopada mjerenje šećera i tlaka u vremenu od 10-12 u podružnici Pulac (zadužena
tajnica)
18. listopada posjeta centralnom groblju Kozala, svečana sjednica te misa zadušnica
(zadužen predsjednik VMO)
19. listopada turnir u boćanju na Pulcu, te turnir u malom nogometu (zadužen član Teo
Božanić)
20.listopada završni dio: podjela pehara za boćanje i mali nogomet, podjela nagrada za
najljepšu okućnicu uz muziku i ples (zaduženo Vijeće sa tajnicom)
Predsjednik predložio da se na svečanu sjenicu kao gosti pozovu i djelatnici iz prometne
inspekcije kako bi nam dali izvještaj sa terena u toku godine, te svećenik sa našeg područja
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog

Ad3.
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa izborom najljepše okućnice i balkona za 2012. te
da je komisija izabrala prve tri okućnice kao najljepše i to:
1. Nagrada - STANKA GROHOVAC , OKTAVIJANA VALIĆA 25

2. NAGRADA VELČIĆ MATE, PULAC BR.45
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NAGRAðENI- VUJIČIĆ NINA, PULAC 12

te predlaže da se novac koji je odobren od strane Odjela za poduzetništvo u iznosu od 800 kuna
(sa pozicije 316 )u MBM kupe prigodni pokloni za sve učesnike kojih je ukupno 12 uz podjelu i
priznanja. Nagrade i priznanja bi se podjelila u sklopu obilježavanja Dana Mjesnog odbora
Brašćine-Pulacx
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog

Sjednica je završila u 18,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac

Ivana Prpić

Josip Rupčić
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