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

026-02/11-10/7
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28. lipnja 2011.
ZAPISNIK
S 17. SJEDNICE VMO DRENOVA

17. sjednica VMO Drenova održana je 28. lipnja 2011. (utorak) u 20.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

Damir Medved, predsjednik VMO
Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
Nikolina Zvonarek, članica VMO
Danica Žitinić, članica VMO
Josip Nañ, član VMO
Dolores Linić, tajnica MO

Sjednici nisu bili nazočni:
- Walter Volk, član VMO
- Damir Popov, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2011.
godinu – prenamjena sredstava
2. Pripreme za Dane Drenove – koordinacija sa sportašima
3. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade MO Drenova
4. Razno: informacije i zamolbe grañana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu Plan raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području MO Drenova za 2011. godinu i objašnjenje o preraspodjeli zbog
neriješenih imovinsko-pravnih odnosa ili zbog planiranih radova Vodovoda i kanalizacije i Energa,
te preusmjeravanje planiranih stavki u razvojne zahvate.

Zaključak:
Vijeće je prihvatilo sljedeći prijedlog Rijekaprometa d.d. Rijeka i o tome se očitovalo
Rijekaprometu d.d. i OGU za komunalni sustav:
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- Točka 8.1 potvrñujemo dogovor kako je navedeno, odustajanje od ureñenja parkirališta u
Cvjetnoj, te nadopuna projekta parkinga u Ulici Ivana Žorža, te stubišta u Ulici Stanka
Frankovića.
- Točka 8.5 potvrñujemo navedeno, odustajanje od ureñenja prilaza objektima u naselju
Kučićevo selo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Točka 8.5 potvrñujemo navedeno, odustajanje od ureñenja stubišta kod Osnovne škole
"Fran Franković" prema Ulici Kampanja zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
- Točka 8.10 potvrñujemo odustajanje od idejnog projekta i ishoñenja lokacijske dozvole za
ureñenje Goranske ulice, s obzirom da će se ta ulica rješavati kao razvojni zahvat, s
obzirom na planiranu infrastrukturnu izgradnju (kanalizacija, plin).
Sredstva osloboñena odustajanjem od prethodnih točaka preusmjerujemo u
realizaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića. Kako za tu lokaciju imamo
sve pribavljene suglasnosti vlasnika zemljišta, te obavljenu koordinaciju sa ŽUC-om radovi
mogu započeti bez odgañanja.

AD 2
Tajnica MO Dolores Linić izvijestila je Vijeće o pripremama za Dane Drenove. Na sastanku sa
sudionicima programa sporta dogovorili su se detalji oko obilježavanja Dana Drenove. Sastanku
su prisustvovali predstavnici Pikado kluba "Romano", Streljačkog kluba, Malonogometnog kluba
Drenova i DVD-a Drenova.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Nakon objave Poziva za zaprimanje prijedloga za dodjelu priznanja za doprinos u razvoju MO
Drenova kojim se već tradicionalno obilježavaju Dani Drenove zaprimljeni su sljedeći prijedlozi za
dodjelu priznanja:
- Gradska knjižnica Rijeka – Ogranak Drenova
- mr.sc. Marko Starčević, direktor Osnovne škole "Fran Franković"
- profesorica Marina Frlan Jugo
Svi prijedlozi odnose se na doprinos na području kulture MO Drenova.
Zaključak:
•

Vijeće je usvojilo navedene prijedloge i odlučilo dodijeliti priznanja kako je
navedeno.

AD 4
Predsjednik je Vijeću pročitao dopis OGU za gradsku samoupravu i upravu kojim se obaviještava
grañanstvo o postavljanju mjerne opreme na klizištu Grohovo.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo grañane obavijestiti putem Drenovskog lista, web stranice i putem
tajništva.
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Predsjednik je obavijestio Vijeće o sljedećim dopisima upućenim Vijeću:
-

Dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem gdje se rješavanje
izlaza iz Žminjske ulice na Ulicu Braće Hlača zbog nepreglednosti upućuje Rijekaprometu koji
će razmotriti moguća rješenja i očitovati se o istom. Isto tako, u suradnji s KD Čistoća,
razmotrit će se nova lokacija za predmetne kontejnere
- Odobrenje OGU za komunalni sustav, Direkcije plana, razvoja i gradnje o zahtjevu TD
Rijekapromet (na traženje MO Drenova ) za semaforizaciju raskrižja Ulice Braće Hlača i Ivana
Žorža
- Dopis gospodina Bogdana Siminiatija o komunalnom otpadu na Drenovskom putu i prijedlogu
da se grañane dodatno obavijesti o mogućnostima odvoza otpada
- Zapisnik sa operativnog sastanka izvoñenja radova KD Vododvod i kanalizacija u Ulici
Goranska
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.30 sati.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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