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ZAPISNIK
S 6. SJEDNICE VMO BRAŠĆINE-PULAC
6 sjednica VMO Brašćine-Pulac održana u utorak 25. 01. 2011 s početkom u 17,00 sati
Sjednici su bili nazočni:
1. Josip Rupčić, predsjednik VMO
2. Ksenija Marojević Velčić, zamjenik predsjednika VMO
3. Teo Božanić, član VMO
4. Valić Franjo,član VMO
5. Ivana Prpić, tajnik MO
Ostali nazočni:

Sjednici nisu bili nazočni:
6. . Jordan Ante, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Izvješće o radu VMO Brašćine-Pulac za 2010. godinu
Programi rada Vijeća MO za 2011. godinu
Izvještaj o održanom Programu za 2011. Memorijalni turnir "Zvonimir Škerl
Razno – tekuća problematika

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

Ad1.
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike da je potrebno dostaviti godišnji Izvještaj o radu
Vijeća za 2010. godinu te isti predložio uz napomenu da mogu dati i svoje nadopune.
(izvještaj o radu Vijeća u prilogu zapisnika, te se može pogledati na web stranici
mo.brascine-pulac@rijeka.hr )
Zaključak:
Vijeće jednoglasno prihvaća izvještaj o radu za 2010. godinu

1/2

Ad.2
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike sa Programom rada za 2011 godinu te isti dao na
usvajanje (Program u prilogu zapisnika i može se vidjeti na web stranici mo.brascinepulac@rijeka.hr )
Vijeće jednoglasno prihvaća Program rada Vijeća za 2010. godinu
.
Ad.3
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike o održanom 19. memorijalnom turniru "Zvonimir Škerl"
Tradicionalno u dvorani Dinko Lukarić na Kozali 15. sijećnja 2011. godine održan je 19.
Memorijalni turnir "Zvonimir Škerl". Organizatori rukometnog turnira su MRK Kozala, Udruga 128.
brigada Sveti Vid i VMO Brašćine-Pulac. Ukupno se prijavilo osam ekipa mlañi kadeti "Zameta",
"Dugog Sela", "Crikvenice", "Medveščaka NFD", "Pećina", "Matulja 2001", "Croatia
osiguranja" i domaćina "Kozale"..Memorijal je posvećen nekadašnjem kapetanu rukometnog
kluba Hrvatskom branitelju pok. Zvonimiru Škerlu koji simbolizira sve poginule hrvatske branitelje
ovog kraja. Na memorijalni turnir pozivaju se ekipe rukometnih klubova, igrači, treneri. Naročita
pažnja posvećuje se prvenstveno roditeljima i najbliža rodbina, za koje se organizira poseban
prijem koji se održava u prostoriji Osnovne škole Belveder. Nakon toga su s obitelji pok. Zvonimira
Škerla, predstavnici MO Brašćine-Pulac, MRK Kozala, 128. brigade u 13 sati na groblju Kozala
polaganje vijenca pok. Zvonimiru.
Vijećnici jednoglasno podržali izvještaj o održanom turniru
Ad.4
Pod točkom razno vijećnik Valić Franjo postavio pitanje o poduzimanju daljnjih koraka za
prometovanje mini busa prema Svetoj Katarini, i obilježavanju pješačkog prijelaza u Ulici Kozala
kod kućnog broja 89 te postavljanju autobusne nastrešnice.
Predsjednik Vijeća je predložio da zajedno sa gospodinom Valić dogovore sastanak u KD
Autotrolej, kod gospodina Mušić da se vidi u kojoj je fazi pomenuti predmet.. Takoñer je po
pitanju pješačkog prijelaza predložio da dogovore sastanak kod gospodina Brozine
Milivoja, Županijske uprave za ceste.

Sjednica je završila u 19,00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Brašćine-Pulac

Ivana Prpić

Josip Rupčić
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