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ZAPISNIK
S 8. SJEDNICE VMO PAŠAC

8. sjednica VMO Pašac održana je 26.05.2015. (utorak) 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
- Toni Staver, član VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Ante Fućak, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- -Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća g. Ljubomir Fućak na prošloj sjednici u svibnju upoznao je prisutne
Vijećnike da je od 1. do 20. travnja 2015. bio raspisan natječaj-poziv građanima za
predlaganje prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2016. godinu za područje MO Pašac.
Prijedlozi su se mogli dostaviti u Mjesni odbor pismenim putem (poštom) ili mail-om. Tajnica
MO je napomenula da nije stigao niti jedan prijedlog prioriteta. Vijeće je nakon rasprave
odlučilo da će prioritet za 2016. godinu biti izgradnja nogostupa u Ulici Balde Fućka od
kućnog broja 35 do kućnog broja 37.
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta za 2016. godinu.

AD 2
Vijeće je nakon rasprave odlučilo poslati dopise - zahtjeve:
 Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav – zahtjev da se kod Boćarskog kluba i oko
spomenika zasadi ukrasno bilje
 Rijeka promet – zahtjev za čišćenje šahti oborinskih voda jer su pune lišća (kod škole
Pašcu, na Terancu i kod Boćarskog kluba Pašac)
 Rijeka promet – uputiti zahtjev za sanacijom šahti oborinskih voda (lupaju)

Sjednica je završila u 20:00 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pašac:

Kristina Dumić Červar

Ljubomir Fućak

