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ZAPISNIK
S 29. (5) SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
29 (5) sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u srijedu 28.04.2010 s početkom u 18,00 sati
Sjednici su bili nazočni:
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO
3. Petar Dragičević, član VMO
4. Zlatko Vosilla,član VMO
5. Ivica Šćiran,član VMO
6. Ivana Prpić, tajnik MO
Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
.
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Brašćine-Pulac
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Svečana završna sjednica VMO
2. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća je završenu sjednicu otvorio svečano u prostoriji "Mirakul" te napomenuo da je
ovo zadnja sjednica u ovom četverogodišnjem mandatu te je od reprezntacije počastio članove
vijeća u ukupnom iznosu od 800,00 kuna

AD 2
Predsjednik Vijeća je upoznao članove vijeća sa završenim radovima asfaltiranja rukometnog
igrališta kod OŠ Belveder te predložio da se održi svečano otvaranje igrališta kao i svečano
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završno četverogodišnje mandatno razdoblje rada VMO. Prijedlog je da se svečanost održi tijekom
svibnja mjeseca pod uvjetom da troškovi nisu iz proračuna grada odnosno MO.
Zaključak:
Vijeće će se tijekom početkom svibnja organizirati da se svečanost održi uz uvjete da i vrijeme
mora biti pogodno s obzirom da je na otvorenom.
AD 2/1
S obzirom da je igralište ureñeno od trošku iz prioriteta MO imamo zahtjeve grañana mlañe
populacije sa područja mjesnog odbora za rekreacijom u večernjim satima
Vijeće kao takvo smatra da mladima treba obavezno osigurati mogućnost rekreacije u
terminima kada to ne ometa redovno treniranje rukometaša MRK Kozala.
U suradnji s MRK Kozala analizirati termine te kao takve utvrditi moguću potrošnju struje koja
se troši rasvjetom reflektora u večernjim satima.
Analizu dostaviti Gradu Rijeci – Odjelu za komunalni sustav.

Sjednica je završila u 20,00 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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