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ZAPISNIK
S 32. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
32. sjednica VMO Brašćine-Pulac održana 11. srpnja
16,00 sati

2013.(četvrtak) godine ,s početkom u

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 31. sjednice VMO Brašćine-Pulac
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Informacija o radovima na terenu
2. Dogovor vezan za otvaranje dječjeg igrališta u Lukovićima
3. Dogovor za termin obilježavanja Dana Mjesnog odbora
-
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Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

Ad.1
Predsjednik upoznao vijećnike sa radovima koji su se na području Mjesnog odbora odvijali i to
završetak rubnjaka u Ulici Pulac kod k.br.18, završen zid na ulazu u Kvarnerska (kod autobusnog
stajališta linije br.4, završetak asfaltiranje Drenovskog puta (spoj sa Kvarnerskom), završteka
rubnjaka u Oktavijana Valića kod br.53
:Takoñer je upoznao vijećnike da se u Ulici Kozala kod k.br.60A obilježio pješački prijelaz, na
zahtjev grañana i podršku VMO. Predsjednik predlaže da se pješački prijelaz iu potpunosti
sigurnosno označi.
Vijeće sa zadovoljstvom prihvatilo informaciju

Ad.2
.Predsjednik Vijeća gospodin Josip Rupčić je prisutne informirao o završenim radovima na dječjem
igralištu Lukovići te predlaže da se ipak ovako veliki zahvat treba obilježiti sa otvaranjem i pozvati
roditelje i djecu na otvaranje, te predlaže da se isti obilježi u rujnu, s obzirom da su u tijeku godišnji
odmori .
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge
Ad.4
A) Predsjednik upoznao vijećnike i sa sljedećim programom koji bi se trebao obilježiti Dani
Mjesnog odbora te takoñer predlaže da to bude koncem rujna i početak listopada.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog
B) Predsjednik predlaže da se objekt u Ulici Kozala kod br.80 (Disstri press) da se otkupi od
strane Grada i prenamjeni za prostorije Mjesnog odbora.
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog

Sjednica je završila u 17,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu
samoupravu:
Ivana Prpić

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac
Josip Rupčić
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