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

026-02/16-10/4
2170/01-09-10-16-2
9. svibnja 2016.
ZAPISNIK
SA 18. SJEDNICE VMO DRENOVA

18. sjednica VMO Drenova održana je 9. svibnja 2016. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

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

Izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta utvrđenih planom u 2015. godini
Prijedlog komunalnih prioriteta za 2017. godinu
Prijedlog i pitanja za sastanak s odjelima gradske uprave
Pripreme za Dane Drenove 2017.
Projekti KD Vodovod i kanalizacija na području MO Drenova
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijeće je upoznato s Izvješćem o realizaciji komunalnih prioriteta utvrđenih planom u 2015. godini
koje je usvojeno na sjednici Gradskog vijeća 28. travnja 2016. godine.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Vijeće je odlučilo ponovno se obratiti Odjelu za
komunalni sustav Grada Rijeke i TD Rijeka promet d.d. Rijeka te zatražiti zajednički
sastanak kako bi se pojasnila dinamika izvođenja radova po planiranim prioritetima
iz 2015. godine, odnosno njihovo neizvršenje u zadanim terminima.
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AD 2
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. godinu Vijeću MO
Drenova pristiglo je više od 60 zahtjeva i prijedloga.
Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga vijećnika MO Drenova sastavljena je lista
Prijedloga prioriteta za 2017. godinu koja se predaje nadležnom Komunalnom sustavu.
Zaključak


Na temelju prijedloga izradit će se program i utvrditi prioritete za 2017. godinu koji će
po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele
sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

AD 3
Zbog komunalne problematike na području MO Drenova Vijeće je razmotrilo pitanja kojima će se
obratiti Komunalnom sustavu i Odjelu gradske uprave za urbanizam te održati zajednički sastanak.
Pitanja su usmjerena na probleme preusmjeravanja nastale razlike po komunalnim prioritetima za
2015. godinu, realizaciju radova po prioritetima, neusklađenost vlasništva i planiranja, mogućnosti
izgradnje rotora na Drenovskom putu i Cesti „A“, realizacija prometnice do POS-ovih stanova i
prometnice na spoju Ulica Bok i Drenovskog puta, uređenje zelene zone na Drenovi i sportskih
sadržaja te postavljanje novog travnjaka na igralištu kraj Osnovne škole Fran Franković i uređenje
košarkaškog igrališta.
Zaključak


Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog pitanja koja će uputiti nadležnim službama
Grada Rijeke.

AD 4
U mjesecu lipnju održat će se zajednički sastanak sa sudionicima Dana Drenove povodom
obilježavanja Dana MO u mjesecu srpnju, pripreme Drenovskog lista te dogovora oko realizacije
kulturnog, sportskog i zabavnog programa. Vijeće je donijelo zaključak o objavi Prijedloga za
dodjelu priznanja za doprinos u razvoju MO Drenova za 2016. godinu.
Zaključak


Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.

AD 5
Vijeće je upoznato s pristiglim primjedbama i pitanjima građana Drenove oko izvođenja radova na
vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži KD Vodovod i kanalizacija. Pitanja su nadalje upućena
Komunalnom sustavu, Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija te Gradonačelniku Vojku
Obersnelu kako bi građani dobili odgovore nadležnih službi i donijeli odgovarajuća rješenja s
obzirom na složenost radova koji se izvode.
Zaključak


Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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AD 6
6.1 Temeljem dopisa Rijeka prometa d.d o osvjetljavanju pješačkih prijelaza led diodama,
Vijeće smatra iznos od 70.000,00 kuna za realizaciju jedne pozicije previsokim te će dodatno
zatražiti specifikaciju troškova. Vijeće nije suglasno s odustajanjem od pozicije 8.24 (Bezimena
ulica – križanje sa Mrkopaljskom ), iznad Petrolove pumpe, jer smatra navedenu poziciju jednom
od najopasnijih točaka gdje su se već događale prometne nesreće, nažalost sa smrtnim ishodom.
Od navedene pozicije Vijeće može odustati jedino u slučaju ako se realizira izgradnja kružnog toka
na navedenoj poziciji za koju se čeka izrada elaborata (prema prijedlogu prioriteta iz 2016. godine,
stavka 8.12).
6.2 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca travnja i svibnja uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
6.3 Temeljem prijedloga Sportsko rekreacijskog kluba RIKA za održavanjem utrke Drenova trail
2016. u okviru Dana Drenove, Vijeće je suglasno sa zatraženim i daje svoju podršku navedenoj
inicijativi.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov
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