PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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MJESNI ODBOR PAŠAC
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
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URBROJ:
Rijeka,
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21.02.2019.
ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE VMO PAŠAC

2. sjednica VMO Svilno održana je 21.02.2019. (četvrtak) s početkom u 18:30 sati u
prostorijama MO Pašac, Balde Fućka 39.
Sjednici su bili nazočni:
- Alen Kregar, predsjednik VMO
- Toni Staver, zamjenik predsjednika VMO
- Ladislav Fućak, član VMO
- Danijela Čargonja, članica VMO
- Danijel Fućak, član VMO
- Kristina Dumić Červar, tajnica MO
Ostali nazočni:
- -Sjednici nisu bili nazočni:
- --

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći

DNEVNI RED
1. Izvješće o radu VMO Pašac za 2018. godinu – prijedlog i usvajanje
2. Komunalni prioriteti za 2019. godinu - izmjena
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća dao je nazočnim članovima Vijeća na raspravu Izvješće o radu
Vijeća MO Pašac za 2018. godinu. Budući nije bilo primjedbi donesen je sljedeći:
Zaključak:
Vijeće MO Pašac jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu VMO Pašac za 2018.
godinu.

AD 2
Vijeće je raspravljalo o komunalnom prioritetu za 2018. godinu za područje MO
Pašac (uređenje kolnika u Ulici Balde Fućka kod kućnih brojeva 15 i 17 prema
mostu Pašac), a koji je usvojilo prethodno vijeće. Budući sadašnje Vijeće smatra da
postoji važniji komunalni problem – sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici
Pašac od kućnog broja 5 do kućnog broja 67 – Vijeće će zatražiti sastanak na
terenu s predstavnicima Rijeka prometa kako bi se mogle utvrditi činjenice o
mogućnosti realizacije sanacije odvodnje oborinskih voda. Sanaciju je potrebno
provesti jer voda ulazi u okućnice privatnih kuća.
Zaključak:
Vijeće se složilo s navedenim prijedlogom.

AD 3
RAZNO
1. Zatražiti od komunalnog redarstva pojačani nadzor nad vlasnicima kućnih
ljubimaca – da li se drže Odluke o držanju kućnih ljubimaca

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

Predsjednik VMO Pašac:
Alen Kregar

