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21.03.2013.
ZAPISNIK
S 30. SJEDNICE VMO PAŠAC

30. sjednica VMO Pašac održana je 21.03.2013. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ladislav Fućak, predsjednik VMO
- Mladen Čargonja, zamjenik predsjednika VMO
- Nino Margan, član VMO
- Tea Opačić, članica VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika s 29. sjednice VMO Pašac:
•

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Komunalni nered i oštećenja – utvrditi lokacije
Raspored baja za krupni otpad 2014. – zatražiti izmjene
Autotrolej – odgovor na upit za korekciju voznog reda
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnica je obavijestila prisutne Vijećnike da je za 29.04.2013. godine planiran obilazak
područja MO Pašac. Obilasku će prisustvovati predstavnici Vijeća MO Pašac, Rijeka
prometa i OGU za komunalni sustav. Potrebno je odrediti lokacije komunalnog nereda i
oštećenja koje će se utvrditi obilaskom terena sa navedenim predstavnicima. Nakon
obilaska utvrditi će se i nadležnosti kao i rokovi za sanaciju.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 2
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je raspored baja za odvoz glomaznog otpada kojeg
izrañuje Čistoća neodgovarajući. Potrebno je zatražiti od Čistoće da za 2014. godinu i
nadalje izrade raspored na način da se svaki drugi mjesec postavljaju baje na predviñene
lokacije.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Tajnica MO je upoznala prisutne Vijećnike sa odgovorom Autotroleja u svezi korekcije
voznog reda linije 13. Zahtjev smatraju opravdanim osim u dijelu pomicanja polaska sa
Grohova sa 13,40 na 13,30 sati. Navedena korekcija ne bi koristila djeci sa područja Pašca a
koja pohañaju OŠ Centar.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje te odustaje od korekcije polaska sa Grohova sa
13,40 na 13,30 sati.

Sjednica je završila u 19:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Predsjednik VMO Pašac:
Kristina Dumić Červar

Ladislav Fućak

