,
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR BRAŠĆINE-PULAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
026-02/13-14/2
URBROJ: 2170/01-09-10-13-2
Rijeka,
20. 02. 2013

ZAPISNIK
S 28. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
28. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 20. veljače 2013. godine ,s početkom u 16,00 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

Sjednici nisu bili nazočni:
6. Jordan Ante, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Brašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti
2. Izvještaj sa sastanka sa odgovornima vezano za oštećenja rukometnog igrališta kod
OŠ Belvedere
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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Ad.1
. Predsjednik Vijeća MO gdin. Josip Rupčić upoznao je vijećnike sa Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti kojima se propisuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, ali i jača
odgovornost za zakonito namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava učinkovito i
djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno
financijskim planom utvrñenih sredstava.
Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila predsjednici vijeća mjesnih odbora kao čelnici mjesnih odbora na području grada
Rijeke bili su u obvezi potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu, a kao proračunski
korisnici jedinice lokalne samouprave (Proračuna Grada Rijeke).
Vijeća mjesnih odbora svoje programske aktivnosti predlažu i provode sukladno uputama Odjela
za gradsku samoupravu i upravu kako u pogledu pisanja prijedloga programa i izvještaja o
realizaciji programa, tako i uputama o financiranju programskih aktivnosti kao i voñenja cjelokupne
financijske operative, a sve u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na
području Grada Rijeke.
Vijeće informaciju primilo na znanje
Ad.2
Predsjednik upoznao vijećnike o održanom sastanku vezano za igralište kod OŠ Belvedere gdje su
bili prisutni: OGU za komunalni sustav, Direkcija ZKD, -Željko Vivas- Višnja Mohorovičić,
Rijekapromet: Elio Biasiol i Leo Kurilić, MO Brašćine-Pulac:Josip Rupčić i tajnica IvanaPrpić te
izvoñač radova tvrtka Grañevinar:Miroslav Plišić. Pregledom partera igrališta utvrñene su
deformacije (pukotine i hupseri) i to
- zapadno od ulaza i prema jugu igrališta – u blizini tenis terena) reda veličine 1 do 4
mm) , koje su nastale nakon 2011. godine . Takoñer uočene su vertikalne pukotine na
ogradnom betonskom zidu jedna veća (reda veličine do 5 mm)i jedna manja do 1 mm.
Pretpostavka je, da su pukotine na ogradnom betonskom zidu i na parteru igrališta
uzrokovane sljegavanjem terena, a pojava hupsera je posljedica zaostale vode u
dubini podloge.
Takoñer pregledom ogradnog kamenog zida kod OŠ Belvedere (s južne stana, okoliš
škole) uočena su oštećenja u vidu pukotina
Mišljenje i prijedlog mjera:
- iz aspekta sigurnosti korištenja igrališta predlaže se da se igralište zatvori (lokot, i
pisana obavijest za sve korisnike).
Rijekapromet naknadno će dostaviti prijedlog mjera sanacije sa procjenom vrijednosti.
- Potrebno je za navedeni zid (u okolišu škole s južne strane) utvrditi vlasništvo
Vijeće informaciju primilo na znanje
Ad.3
A) Predsjednik upoznao vijećnike sa planom realiziranih programa iz 2012. godine odnosno o
neplaćenim računima iz 2012. godine koji se odnose na zadnja dva programa
Obilježavanje Dana MO i doček Svetog Nikole te računi nisu još podmireni i biti će tijekom
ovog mjeseca.
Vijeće informaciju primilo na znanje
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B) Predsjednik upoznao vijećnike sa prijedlogom izgradnje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana
Valića gdje su predložene tri lokacije., Stav je Vijeća da se pozove vlasnik zgrade
Oktavijana Valića 46 i da isti dostavi dokumentaciju o legalizaciji i nakon tog da se utvrdi
gdje bi se postavilo dječje igralište.
C) Predsjednik predložio da se dogovori zajednički sastanak sa predstavnicima Autotroleja
OGU za komunalni sustav i Rijekaprometa a vezano za proširenje mini busa prema Svetoj
Katarini) i to za 11. 03 2013. (ponedjeljak) u 10,00 sati , te obaveznu nazočnost kombija kako
bi se na licu mjesta prezentirala mogućnost prometovanja.
Vijeće jednoglasno podržava predsjednika

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

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac
Josip Rupčić
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