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ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE VMO PAŠAC

3. sjednica VMO Pašac održana je 22.12.2014. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ante Fućak, član VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Toni Staver, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ladislav Fućak, zamjenik predsjednika VMO

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Financijski plan za 2015. godinu – prijedlog i usvajanje
2. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne Vijećnike sa prijedlogom
Financijskog plana za 2015. godinu koji je izrañen temeljem odobrenih programskih
aktivnosti Vijeća za 2015. godinu. Vijeće je nakon rasprave utvrdilo Financijski plan za 2015.
godinu. Isti će biti dostupan na stranicama mo.pasac@rijeka.hr

Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Financisjki plan za 2015. godinu
AD 2
RAZNO

•

Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa komunalnom problematikom te je
dogovoreno da će se poslati slijedeći dopisi – zahtjevi:

 ENERGO – zahtjev za postavljanje rasvjetnog tijela na postojeći stup u Ulici Balde
Fućka izmeñu kbr 31 i 88
 HRVATSKE VODE – zahtjev za čišćenje kanala oborinskih voda kod Boćarskog
kluba i na Šetnici uz Rječinu, kod 3. i 4. vodopada
 ViK – pritužbe mještana na neugodne mirise koji se osjete iz kanalizacijskog sustava
odnosno djelomično otvorenih kanalizacijskih šahti (poklopaca)
 T-COM – zahtjev za zamjenom dotrajalih drvenih stupova
 ELEKTROPRIMORJE - zahtjev za zamjenom dotrajalih drvenih stupova

•

Predsjednik vijeća obavijestio je prisutne da se preostali iznos od sredstava
Reprezentacije Vijeća u iznosu od 700,00 kn utrošio za kupovinu prigodnih poklon
paketa koje je Pododbor za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio starijim osobama sa
područja Pašca.

•

Tajnica je upoznala Vijeće sa zahtjevom Mesopusne kumpanije Pašac za korištenje
prostora, odnosno dvorane i male prostorije za sastanka u svrhu maškaranih zabava i
izrade kostima. Zahtjevi se odnose na siječanj i veljaču 2015. godine
Vijeće nije raspravljalo o zahtjevu budući je predsjednik Vijeća utvrdio da treba
obavijestiti nadležne službe da se dvorana uredi, odnosno poprave nedostaci
(pod, krov, wc-i i ostalo).

Sjednica je završila u 21:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Predsjednik VMO Pašac:
Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

