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ZAPISNIK
S 21. SJEDNICE VMO DRENOVA

21. sjednica VMO Drenova održana je 25. listopada 2011. (utorak) u 18.30 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

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

Sjednici nisu bili nazočni:
- Walter Volk, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
Usvajanje zapisnika sa 20.sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Ostavka članice Vijeća Danice Žitinić
Osnivanje Zavičajnog muzeja Drenove – izvješće Damira Medveda
Semaforizacija raskrižja Braće Hlača – Ivana Žorža
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Članica Vijeća Danica Žitinić podnijela je ostavku na mjesto člana Vijeća Mjesnog odbora
Drenova zbog preseljenja u drugu općinu.
Zaključak:
Vijeće je primilo navedeno na znanje i zahvalilo se gospoñi Danici Žitinić na
dosadašnjoj suradnji.
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AD 2
Predsjednik VMO je nazočne vijećnike obavijestio o uspostavljenim kontaktima sa srodnim
muzejima i vanjskim partnerima. Sastanak o modalitetima osnivanja Zavičajnog muzeja Drenove
održat će se s nadležnim službama Grada Rijeke. Inicijativni odbor Zavičajnog muzeja Drenove
održat će se 9. studenog 2011. godine.
Zaključak:
•

Vijeće navedeno primilo na znanje.

AD 3
Predsjednik VMO Damir Medved je obavijestio nazočne vijećnike o dopisu Rijekaprometa d.d.
Rijeka gdje se navodi da je realizacija dijela radova na semaforizaciji raskrižja Ulica Braće Hlača i
Ivana Žorža predviñena za mjesec prosinac ove godine (pripremni radovi vezani za prekop i
polaganje cijevi kabelske kanalizacije te temelja semaforskih stupova). U planu je, početkom
listopada pokrenuti postupak nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvoñača, te će se prema
izrañenom separatu troškovnika planirati troškovi za sljedeću godinu kako bi se nastavili radovi do
konačne realizacije semaforizacije raskrižja.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 4
Predsjednik VMO Damir Medved je pročitao vijećnicima peticiju grañana iz Ulice Brdina za
priključenje na plinski distribucijski sustav.
Zaključak:
•

Vijeće je donijelo odluku da se peticija uputi Energu d.o.o. Rijeka.

Predsjednik VMO Damir Medved obavijestio je vijećnike o ponovnom pokretanju imenovanja
Ceste "A" u Ulicu Braće Hlača sve do njenog spoja sa Ulicom Ive Lole Ribara, koje nije bilo
moguće u prethodnom razdoblju zbog održavanja popisa stanovništa.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev ponovno uputiti Odboru za
mjesnu samoupravu i Odjelu gradske uprave za urbanizam

Vlasnik tvrtke "Juring"zatražio je postavljanje dodatnih oznaka na ulazu u Grohovo. .Predsjednik
VMO Damir Medved je obavijestio vijeće o pristiglom dopisu Županijske uprave za ceste kojim se
Tvrtku "Juring" iz Grohova upućuje na postavljanje reklamne table uz javnu cestu koja bi dodatno
ukazivala na postojanje navedene tvrtke u naselju.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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Vijeću se obratio g. Renier iz Drenovskog puta 73 a sa zamolbom za asfaltiranjem prilaznog puta.
Kako se radi o javnoj površini a po prioritetima za 2011. godinu se vrši sanacija dijela kolnika kod
k.br. 73 b i 75, predlaže se iz razlike sredstava (ako preostane) ili iz sredstava priroriteta u
narednom periodu ispuniti zahtjev grañana.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev podržati.

Vijeću se obratio g. Muminović Ferid iz Kablarske ulice 35 sa zamolbom za asfaltiranjem prilaznog
puta
Zaključak:
•

Vijeće je odlučilo zahtjev podržati i uvrstiti u prijedlog komunalnih prioriteta.

Temeljem zahtjeva Vijeća za rješavanjem izlaza iz Žminjske ulice na Ulicu Braće Hlača Vijeću je
pristigao dopis Rijekaprometa d.d. Rijeka s informacijom da će odreñivanje nove lokacije za
premještaj kontejnera za otpad izvršiti Odjel gradske uprave za urbanizam, a Rijekapromet će
izvršiti dopunu postojeće vertikalne signalizacije kako bi se spriječilo parkiranje vozila u zoni
raskrižja.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Raspisan je natječaj za zaprimanje prijedloga projekata Riječkog lokalnog partnerstva za 2012.
godinu. Udruga u osnivanju "Drenjula" predlaže sadnju stabala drenjule i formiranje Parka
prijateljstva na području mjesnog odbora.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo zahtjev podržati.

Na javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2011. godinu vijeće je predložilo
gospoñu Biserku Mihić koja u posljednjih godinu dana održava likovne radionice za odrasle.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se gospoña Biserka Mihić predloži za
volontera godine.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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