PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/10-10/6
2170/01-09-10-10-2

21. lipnja 2010.
ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO DRENOVA

1. sjednica VMO Drenova održana je 21. lipnja 2010. (ponedjeljak) u 17.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Danica Žitinić, članica VMO
- Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu
- Dolores Linić, tajnica MO
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED
Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Drenova
Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Drenova
Usvajanje Pravilnika o nagrañivanju MO Drenova
Donošenje odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na računu
Mjesnog odbora Drenova
Pripreme za Dane Drenove
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO g. Medved dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog
odbora Drenova.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Mjesnog odbora Drenova.
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AD 2
Predsjednik VMO g. Medved dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Poslovnik Vijeća
Mjesnog odbora Drenova.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Drenova.

AD 3
Predsjednik VMO g. Medved dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravilnik o
nagrañivanju Mjesnog odbora Drenova.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju Vijeća Mjesnog odbora
Drenova.

AD 4
Vijeće je razmotrilo prijedlog ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na računu
Mjesnog odbora. Predloženi su :
1. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drenova, Damir Medved
2. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Drenova, Dinko Beaković
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ovlaštenih osoba za raspolaganje
sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora.

AD 5
Dani Drenove održavat će se u tjednu od 12 – 18. srpnja ove godine. Predsjednik Pododbora za
kulturu, g. Christian Grailach iznio je Vijeću hodogram aktivnosti kulturno-zabavnog programa. O
svemu će grañani biti obaviješteni putem Drenovskog lista i plakata, kao i web stranice. Sportski
dio programa odvijat će se na boćalištu kod Doma na Lokvi, na igralištu kod Osnovne škole "Fran
Franković" i u Pikado klubu "Romano". Uz dobrovoljno darivanje krvi, mjerenje šećera i tlaka,
otvaranje izložbe Alberta Mihicha, Izložbe slika "Pul crekve", promociju Drenovskog lista, centralna
zabava održat će se na Cvetkovom trgu 17. srpnja uz nastup "Dua Marineri", a sudjelovat će i Prve
riječke mažoretkinje, Zbor DVD Drenova, djeca iz Dječjeg vrtića Drenova, Zbor Rusina i
Ukrajinaca. Dodijelit će se i nagrade za najljepšu okućnicu.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo zaključak da se program i hodogram
aktivnosti detaljnije razradi na sljedećoj sjednici.
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AD 6

- Predsjednik VMO g. Damir Medved obavijestio je vijećnike o komunalnim radovima na Drenovi,
kao i o listi komunalnih prioriteta za 2010.godinu i prijedlogu prioriteta za 2011. godinu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
- Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima pročitao Promemoriju održanog
sastanka s Odborom za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanog 15. ožujka 2010. godine.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
- Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima pročitao dopis OGU za komunalni
sustav o održavanju zelenila na području MO Drenova, temeljem dopisa gospoñe Sonje Mulac
upućenom MO Drenova o ureñenju i održavanju zelenih površina.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu:
- dopis gospodina Mudrića o nastavku asfaltiranja prilaznog puta u Ulici Kuzminački put b.b.
- dopis gospodina Vrbana o potrebi asfaltiranja prilaznog puta u Ulici Kablari od kućnog broja 3 do
kućnog broja 9
- dopis gospodina Gračića o asfaltiranju dijela Ulice Ravan do kućnog broja 6a
- dopis gospodina Petrovića o potrebi postavljanja rasvjetnog tijela kod kućnog broja 12 u Ulici
Brca
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo navedene zahtjeve riješavati kroz Plan prioriteta MO Drenova.
- Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima obrazložio dopis Rijekaprometa d.d.
Rijeka o rješavanju izlaza iz Žminjske ulice na Ulicu Braća Hlača.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo po preporuci Rijekaprometa d.d. uputiti dopis Policiji i Prometnom
redarstvu, kao i K.D. Čistoća.

- Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima pročitao odgovor KD Autotrolej
d.o.o. o izmicanju auobusnog stajališta u Ulici Svetog Jurja potrebu obraćanja Županijskoj upravi
za ceste. U slučaju pozitivnog očitovanja od strane ŽUC-a KD Autotrolej će opremiti autobusno
stajalište potrebnim oznakama.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo uputiti dopis Županijskoj upravi za ceste.
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- Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima obrazložio dopis OGU za komunalni
sustav o ureñenju stajališta autobusa na Drenovskom putu nasuprot skretanja prema Mugarićkoj
ulici u smjeru Lokve, koji je opravdan i treba ga uvrstiti u plan prioriteta mjesnog odbora.
Zaključak:
• Vijeće je navedeni zahtjev za ureñenje autobusnog stajališta uvrstilo u Prijedlog
Plana prioriteta za 2011. godinu.
- Dopis gospodina Marina Štiberca o postavljanju ogledala u Ulici Brca kod priključenja na
Drenovski put.
Zaključak:
• Vijeće je navedeni zahtjev odlučilo proslijediti nadležnim službama.
- Dopis gospodina Ugostiteljsko trgovačkog obrta "Dominus" za izdavanje suglasnosti za
natkrivanje dijela terase caffe bara "Dominus".
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo dati podršku navedenom zahtjevu.
- Dopis gospoñe Nataše Tomljenović o ureñenju prolaza kraj kućnog broja 9 u Ulici Ivana Žorža,
iznad školskog igrališta.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo ne podržati navedeni zahtjev jer se nedaleko od improviziranog
prolaza nalazi ureñeno stepenište kao komunikacija izmeñu Ceste A i školskog
igrališta.

- Dopis gospoñe Maje Gaćeša o postavljanju košarica za otpatke na Velom vrhu.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo dati podršku navedenom zahtjevu.
- Dopis gospodina Marijana Radoslovića o postavljanju zaštitne ograde kraj kućnog broja 23 u
Kablarskoj ulici.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo dati podršku navedenom zahtjevu.
- Dopis Direkcije za mjesnu samoupravu o susretu s Regionalnim info centrom za mlade i
Udrugom UMKI za najbolje mjesne odbore u radu s mladima.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo odzvati se navedenom pozivu.
Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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