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ZAPISNIK
S 25. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
25 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u 25.01.2010 (ponedjeljak) (umjesto četvrtka 21. 01.
2010) s početkom u 16,00 sati u prostorijama MO Brašćine-Pulac, Volčićev trg br.2
Sjednici su bili nazočni:
- Josip Rupčić, predsjednik VMO
- Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO
- Petar Dragičević, član VMO
- Zlatko Vosilla,član VMO
- Ivica Šćiran,član VMO
- Ivana Prpić, tajnik MO
Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
.
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice VMO Belveder
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Usvajanje izvještaja o radu Vijeća MO za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
Izvještaj o održanom Memorijalnom turniru "Zvonimir Škerl"
Peticija grañana Ulice Oktavijana Valića za mini – bus linije 4A
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik pročitao Izvještaj o radu Vijeća za 2009. godinu te predložio vijećnicima ako imaju
primjedbi ili nadopuna da se mogu uvrstiti
Zaključak:
Vijeće jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Vijeća za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.
god.
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AD 2
Predsjednik upoznao vijećnike o održanom memorijalnom turniru "Zvonimir Škerl", koji se održao
16.siječnja 2010. godine u dvorani Dinko Lukarić u suradnji sa MRK Kozala i 128. brigada Sveti
Vid.
Svečano otvaranje turnira je počelo u 12 sati, nakon čega se polagao vijenac na grob pok.
Zvonimira Škrla na groblju Kozala.

Sudjelovanje ekipa u turniru: RK Zamet, RK Crikvenica, RK Split EMC, RK Medveščak
NFD, RK ZG Dubrava i MRK Kozala.
Sredstva osigurana po Programu VMO su od OGU za sport u iznosu od 2.600,00 kuna

AD 3
Predsjednik pročitao peticiju grañana Ulice Oktavijana Valića a vezano za prometovanje mini busa,
odnosno zahtjev da se linija 4A produži prema Ulici Kvarnerska, ili da produži prema Oktavijana
Valića jer smatraju da za isto postoje uvjeti, ujedno je obavijestio vijećnike o održanoj press RI
Kanala na terenu , okretištu linije 4a gdje je bilo prisutno 30-tak grañana sa Pulca i Katarine i
izrazili svoje nezadovoljstvo prometovanja mini-busa, odnosno redom vožnje i produženju linije.
Zaključak:
Vijeće jednoglasno donijelo odluku da se sazove zajednički sastanak sa KD Autotrolej, OGU
komunalni sustav i Rijekaprometom u prostorijama Mjesnog odbora za 04.veljače 2009. godine i
da se pokuša naći zajedničko rješenje.
AD 4
Pod razno vijećnica gña. Ksenija M. Velčić je rekla da na Pulcu su se pojavili ulični psi koji
čoporativno lutaju po naselju,a takoñer je i poznato čiji su, jer ih vlasnici redovno puštaju sa lanca..
(Sabalić, Mijolovi i Veljčić)
Zaključak:
Zaključak Vijeća je da se prijavi komunalnom redaru, koji je dužan obaviti razgovor sa vlasnicima .
Sjednica je završila u 18,30 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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