PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR PAŠAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
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2170/01-09-10-17-2
18.09.2017.
ZAPISNIK
S 32. SJEDNICE VMO PAŠAC

32. sjednica VMO Pašac održana je 18.09.2017. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Ljubomir Fućak, predsjednik VMO
- Ante Fućak, zamjenik predsjednika VMO
- Zvjezdana Margan-Vukelić, članica VMO
- Toni Staver, član VMO
- Danijel Fućak, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- -Usvajanje zapisnika s 31. sjednice VMO Pašac:
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Programi za 2018. godinu – obavijest
2. Izvješće o izvršenju komunalnih prioriteta u 2016. godinu - obavijest
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnica je obavijestila prisutne da je potrebno izraditi Program rada VMO za 2018. godinu.
Prijedloge programa treba predati Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za
mjesnu samoupravu najkasnije do 9.10.2017. godine. Vijećnicima su uručene upute za
pisanje programa.
Zaključak:
Vijeće je obavijest primilo na znanje te je proučilo upute.

AD2
Vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne
prioritete na području MO Svilno u 2016. godini, a koje je usvojeno na sjednici Gradskog
vijeća Grada Rijeke 14.07.2017. godine.
Zaključak:
Vijeće je primilo na znanje Izvješće o planu raspodjele sredstava za komunalne
prioritete za MO Svilno u 2016. godini.

AD3
Predsjednik Vjeća upoznao je prisutne s informacijom da je komunalno redarstvo izvršilo
obilazak terena glede problema parkiranja automobila i zauzeća javne površine u Ulici Balde
Fućka. Vijeće će biti obaviješteno o utvrđenim činjenicama.

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

Predsjednik VMO Pašac:
Ljubomir Fućak

