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ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE VMO PAŠAC

4. sjednica VMO Pašac održana je 22.01.2015. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ladislav fućak, zamjenik predsjednika 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:
-Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

HEP – odgovor na dopis
Držanje kućnih ljubimaca – pritužba mještana
Izvještaj Pododbora za komunalni sustav
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak upoznao je prisutne Vijećnike sa odgovorima koji su
pristigli temeljem poslanih dopisa – zahtjeva sa prošle sjednice:
1. HEP – obaviještava da će se tijekom 2015. godine rekonstruirati naponska mreža TS
Pašac 1 i TS Pašac 2 te će se tom prilikom zamijeniti drveni stupovi
2. ViK – predsjednik je kontaktirao nadležne u ViK-u; sanitrati će se poklopci šahta
3. HRVATSKE VODE – predsjenik je kontaktirao nadležne te je dobio informaciju da će
se kanal oborinskih voda kod Boćarskog kluba i na 3. i 4. vodopadu na Šetnici uz
Rječinu očistiti
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 2
Tajnica je obavijestila prisutne sa dopisom koji je dostavljen Vijeću a odnosi se na držanje
kućnih ljubimaca (pasa) na području Pašca. Isto tako je navela da je prethodno Vijeće 2013.
godine poslalo dopis vlasnicima pasa sa primjerom Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca.
Zaključak:
Vijeće će još jednom ponoviti isti dopis svim vlasnicima pasa kao i komunalnom
redarstvu.

AD 3
Predsjednik Vijeća je izvjestio prisutne da Pododbor za komunalni sustav nije dostavio
izvještaj te će se ova točka dnevnog reda uvrstiti na idućoj sjenici.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 4
RAZNO
1. BOĆARSKI KLUB PAŠAC - Vijeću MO se obratio Boćarski klub Pašac za financijsku
pomoć. Budući Mjesni odbor nema svoja sredstva niti ima mogućnost sufinanciranja,
Vijeće će se obratiti OGU za sport sa dopisom podrške da Grad sufinancira aktivnosti
BK Pašac.
2. KLUB STOLNI TENIS PAŠAC – Vijeću se obratio STK Pašac sa zamolbom za
korištenje prostora mjesne samouprave (dvorane u Domu Pašac) bez naknade.
Vijeće je razmotrilo problematiku te je utvrdilo da STK Pašac nema financijsku
potporu niti od Grada Rijeke niti od PGZ te će zatražiti da im se omogući besplatno
korištenje dvorane dva puta tjedno odnosno 6 sati tjedno tijekom cijele kalendarske

godine
3. KORIŠTENJE PROSTORA – Mesopusna kumpanija Pašac je podnijela zahtjev za
korištenje dvorane za maškarane zabave 23.01., 30.01., 6.02. i 13.02.2015. godine.
Vijeće daje pozitivno mišljenje uz napomenu Predsjednika vijeća da se dvorana neće
davati u ovakvim uvjetima odnosno da će se sve štete u dvorani prvo morati sanirati i
tek onda će se moći razmatrati o zahtjevima za korištenje dvorane.
4. Pododbor za zdrvatsvo i socijalnu skrb – u ime Pododbora gđa. Zvjezdana
Margan-Vukelić podnijela je Izvještaj o aktivnosti darivanja starijih osoba sa područja
Pašca u prosincu 2014. godine. Darivano je 40 osoba i utrošeno je ukupno 2.184,00
kn (sredstva prikupljena od sponzora i reprezentacije Vijeća).
5. HEP – uputiti dopis HEP-u da se drveni stupovi koji se nalaze u okućnicama,
vrtovima promijene prije nego što počnu proljetni radovi u vrtovima, odnosno do kraja
veljače.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Predsjednik VMO Pašac:
Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

