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

026-02/11-10/4
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20. travnja 2011.
ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE VMO DRENOVA

14. sjednica VMO Drenova održana je 20. travnja 2011. (srijeda) u 17.30 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

Damir Medved, predsjednik VMO
Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
Walter Volk, član VMO
Nikolina Zvonarek, članica VMO
Dolores Linić, tajnica MO

Sjednici nisu bili nazočni:
- Damir Popov, član VMO
- Danica Žitinić, članica VMO
- Josip Nañ, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Reakcije na izgradnju HT-ove antene nasuprot stambenih zgrada na Drenovskom putu
Obilježavanje Dana Svetog Jurja
Izložba Drenova u Gradu Rijeci 12. svibnja 2011.
Dani Svetog Vida
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Damir Medved, predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o sastanku održanom s pročelnicom
Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureñenja i grañenja, Ljiljanom Buljan,
te o kontaktiranju s nadležnim osobama u T- HT-u. Navodno, postoji mogućnost eventualnog
izmicanja antene za 50-tak metara, no zasad nema još konkretnijih odluka. T-HT je postupio u
skladu sa zakonskim odredbama i ishodovao sve potrebne dozvole za postavljanje antene na
zelenoj površini nasuprot zgrada na Drenovskom putu 19 a-19e.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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AD 2
Tajnica je obavijestila Vijeće o održavanju koncerta u Domu na Lokvi, 29. travnja 2011. godine,
povodom obilježavanja Dana Svetog Jurja, zaštitnika Gornje Drenove. Na koncertu nastupaju
Pjevački zbor i Klapa DVD Drenova, Tamburaški orkestar KUD Zametski koren, te djeca iz
Igraonice "Drenjulica".
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Prema Programu rada za 2011. godinu Pododbor za kulturu MO Drenova, u suradnji s Odjelom
gradske uprave za kulturu, održat će u Dvorani Filodrammatice u Gradu Rijeci 12. svibnja
predstavljanje MO Drenova, u okviru kojeg je planirana likovna izložba drenovskih slikara i
kulturno-umjetnički program. U okviru programa nastupat će pijanist Stipe Bilić, Klapa i Zbor DVD
Drenova, djeca Osnovne škole "Fran Franković".
Zaključak:
•

Vijeće je primilo navedeno na znanje.

AD 4
Povodom Dana Svetog Vida organiziraju se sportski susreti mjesnih odbora, 4. lipnja 2011.
godine. MO Drenova predstavljat će ekipa boćarica i ekipa kartaša.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 5
Vijeću se obratio gospodin Frlan sa zamolbom ličenja ograde i sanacijom asfalta na adresi
Lubanjski uspon kod kućnih brojeva 4,6 i 10.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo sanaciju kolnika uvrstiti u prijedlog plana prioriteta za 2012.
godinu, a saniranje ograde riješiti putem odgovarajućih službi.

Vijeću se obratio gospodin Elvis Žic sa zamolbom postavljanja ležećih prepreka na adresi
Brdina16 zbog nekontrolirane brzine vožnje prometnim vozilima.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo proslijediti zahtjev nadležnim službama.
Gospoña Nives Matešić obratila se Vijeću nakon odluke vijeća o preusmjeravanju sredstava iz
plana prioriteta za ureñenje Ulice Orlanda Kučića u razvojene zahvate, tražeći postavljanje
zaštitnih stupića kako bi se pješaci zaštitili prolaskom kroz ulicu.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo proslijediti zahtjev nadležnim službama.
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Vijeću se obratio gospodin Pavle Lucić iz Žminjske 20, ovlašteni predstavnik stanara, sa
zahtjevom vraćanja u prvobitno stanje zelene površine nakon izvoñenja radova na polaganju
plinovoda i optičkog kabela.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo proslijediti zahtjev nadležnim službama.
Vijeću se obratila gospoña Josipa Čargonja sa zahtjevom za ureñenje zelene površine i staza u
okolišu zgrada u Ulici Stanka Frankovića kod kućnih brojeva 25,27,29 i 31.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo zahtjev rješavati kroz prijedlog plana prioriteta za 2012. godinu.
Vijeću se obratio predsjednik Malonogometnog kluba Drenova, gospodin Stjepan Rajković sa
zamolbom o sudjelovanju u organizaciji malonogometnog turnira povodom Dana Drenove 2011.
godine i postavljanjem štanda na Cvetkovom trgu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, oko organizacije turnira i Dana Drenove
organizirat će se sastanak kako bi se na vrijeme izvršile pripreme.

•
•
•

Tajnica je informirala vijeće o održanoj ekološkoj akciji na području Kablara na inicijativu
Planinarskog društva Tranferzala.
Tajnica je informirala vijeće o raspisanom natječaju za akciju " Birajmo najljepšu okućnicu i
balkon za 2011. godinu".
Tajnica je informirala vijeće o predloženom sastanku u KD Vodovod i kanalizacija

Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 20.00 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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