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ZAPISNIK
S 35. SJEDNICE VMO PAŠAC

35. sjednica VMO Pašac održana je 18.12.2017. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ante Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Toni Staver, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Danijel Fućak, član VMO
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Financijski plan za 2018. godinu – prijedlog i usvajanje
Mesopusna kumpanija Pašac – zahtjev za korištenje dvorane
Zahtjev stranke (gđa. Sonja Škerjanc) za sanaciju zida
Tekuća komunalna problematika
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća dao je na raspravu prijedlog financijskog plana VMO za 2018. godinu.
Financijski plan je napravljen temeljem predloženih i prihvaćenih programa Vijeća za 2018.
godinu. Vijeće je nakon rasprave donijelo slijedeći:
Zaključak:
Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan VMO Pašac za 2018. godinu.

AD2
Tajnica je obavijestila Vijeće da je Mesopusna kumpanija Pašac Gradu Rijeci podnijela
zahtjev za korištenje dvorane Doma Pašac za namjenu maškaranih zabava. Budući Vijeće
treba dati suglasnost na zahtjev, predsjednik Vijeća je pozvao prisutne Vijećnike na
glasovanje. S dva (2) glasa PROTIV korištenja dvorane i jednim (1) ZA Vijeće donosi
slijedeći:
Zaključak:
Vijeće daje negativnu suglasnost Mesopusnoj kumpaniji Pašac za korištenje dvorane
Doma Pašac za maškarane zabave tijekom karnevala 2018. godine uz obrazloženje da
dvorana Doma Pašac nije predviđena za održavanje maškaranih zabava i da je nakon
takvih događanja uvijek devastirana.

AD3
Vijeću se obratila gđa. Sonja Škerjanc Balde Fućka 21 sa zahtjevom da se sanira potporni
zid ceste koji se nalazi uz njenu okućnicu.
Zaključak:
Vijeće će proslijediti zahtjev nadležnim službama Rijeka prometa na daljnje
postupanje.

AD4
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa radovima koji su se provodili i koji se dovršavaju.
Do kraja godine će se dovršiti izgradnja zida u Ulici Balde Fućka (prema mostu), prostor
Fračale je uređen, postavljena je ograda i uređene su stepenice kod kapelice na Frčali.

AD5
Vijeće je odlučilo da će sredstva reprezentacije za redovnu aktivnost Vijeća utrošiti za
kupovinu poklon paketa za osobe starije životne dobi (stariji od 75 godina). Za provođenje
ove aktivnosti zadužuje se članica Vijeća gđa. Zvjezdana Margan.

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

Predsjednik VMO Pašac:
Ljubomir Fućak

