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ZAPISNIK
S 29. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
29. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 15.ožujka 2013.(petak) 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 28. sjednice VMO Brašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj sa sastanka održanog na terenu vezano za lokaciju dječjeg igrališta u Ulici
Oktavijana Valića
2. Izvješće predsjednika vezano za produženje linije 4A- mini bus
3. Zahtjevi grañana – gdin Rober Vatta
4. Razno
- dinamički planovi u nadležnosti Rijekaprometa i Energa koji će se realizirati u
2013. godini
- ocrtavanje pješačkih prijelaza u Ulici Kozala kod k.br.66 i 89
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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Ad.1
Predsjednik upoznao vijećnike sa održanim sastankom na terenu sa predstavnicima Odjela za
komunalni sustav gospoñom Lucijom Bagić i gospoñom Ivanom Parac, te vijećnik Teo Božanić i
tajnica Ivana Prpić a vezano za odreñivanje lokacije u Ulici Oktavijana Valića.
Dogovoreno je da se napravi troškovnik izvoñenja radova za dječje igralište kod k.br.42 (bivši kiosk
za prodaju plina)
Vijeće informaciju primilo na znanje

Ad.2
Predsjednik upoznao vijeće da je dobio povratni mail od pročelnice gospoñe Irene Miličević da ne
može prisustvovati sastanku te predlaže da ovu problematiku oni meñusobno realiziraju, a nakon
toga nas pozovu na sastanak.
Vijeće informaciju primilo na znanje

Ad.3
Zamjenica predsjednika upoznala vijećnike sa mailom pristiglim od Udruge eRIpio koji traže
suglasnot da kao Udruga imaju mogućnost odrañivanja raznoraznih treninga vezano uz zaštitu i
spašavanje kao i terapijski trening sa grupama koji bi se održavali na području MO Brašćine-Pulac.
Prvenstveno se misli na područje oko Velog vrha i u blizini bunkera. Naime kao Udruga koja želi
poboljšati znanje naših članova koji su najvećim brojem ujedno i pripadnici-volonteri Civilne zaštite
željeli bi na području MO održavati dodatne treninge kao i mogućnost boravka u prirodi koji je
takoñer vezan za naše aktivnosti.
Vijeće jednoglasno daje suglasnost Udruzi eRIpio, koje zastupa gospodin Robert Vatta,
volonteru MO Brašćine-Pulac za provoñenje vježbi iz civilne zaštite i spašavanja, alpinizma,
slobodnog spuštanja, speleologije te prve pomoći.
Suglasnost stupa na snagu današnjeg dana te vrijedi do kraja 2013. godine uz slijedeće uvjete:
očuvanje prirode i okoliša
kulturno-povijesne baštine, utvrda
dobra suradnja sa mještanima
i poštivanje slobodnog kretanja grañana.

Ad4.
- Tajnica upoznala vijećnike sa dinamičkim planovima koji bi se trebali realizirati u prvom kvartalu
ove godine a vezano za javnu rasvjetu od strane Energa i Rijekaprometa po prioritetima za 2013.
godinu
Vijeće informaciju primilo na znanje
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- Tajnica upoznala vijećnike sa odgovorom Rijekaprometa vezano za ocrtavanje pješačkog
prijelaza u Ulici Kozala kod k.br89 i k.br.66A gdje se prihvaća prijedlog za ocrtavanjem kod
kućnog broja 66 a kod k.br.89 ne postoje zakonske osnove i propise ne zadovoljava.
Vijećnici s negodovanjem prihvaćaju obavijest i zadužuje se gospodin Valić Franjo da
osobno ide u Rijekapromet na razgovor sa nadležnima, da se pokuša ipak iznaći rješenje na
obostrano zadovoljstvo
Sjednica je završila u 18,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:
Ivana Prpić

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac
Josip Rupčić
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