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

026-02/12-10/1
2170/01-09-10-12-2
25. siječnja 2012.
ZAPISNIK
S 24. SJEDNICE VMO DRENOVA

24. sjednica VMO Drenova održana je 25. siječnja 2012. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

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

Sjednici nisu bili nazočni:
- - Josip Nañ, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 23.sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Drenova za 2011. godinu
2. Razno: informacije i zamolbe grañana
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća, Damir Medved, predložio je vijećnicima za raspravu Izvješće o radu Vijeća
Mjesnog odbora Drenova za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

Zaključak:
•

Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2011.
godinu.
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AD 2
Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti:
- Dopis OGU za komunalni sustav o semaforizaciji raskrižja Ulica Braće Hlača i Ivana Žorža
Zaključak:
• Vijeće MO Drenova zaključilo je zatražiti informaciju o nastavku radova na
spomenutoj lokaciji.
-

Dopis gospoñe Nives Matešić o rješavanju komunalne problematike u Ulici Orlanda Kučića.

Zaključak:
• Vijeće MO Drenova ponovno će se obratiti gospoñi Matešić s odgovorom KD
Vodovod i kanalizacija o širenju kanalizacijske mreže na Drenovi. Postava stupića u
Ulici Orlanda Kučića nije moguća jer predmetne površine nisu asfaltirane. Isto tako,
prema standardu KD Čistoća nije moguća postava manjih kontejnera za otpad.
-

Temeljem zahtjeva gospodina Sabolića iz Drenovskog puta 44 za proširenjem javne rasvjete,
nakon rekonstrukcije NN mreže na Drenovskom putu,
prema informaciji pristigloj iz
Elektroprimorja i Odjela za komunalni sustav čeka se tehničko rješenje za postavljanjem
adekvatne rasvjete na navedenoj lokaciji.

Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
-

Vijeću je pristigao dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav, o autobusnom okretištu
Lokva upućen gospodinu Markulinu gdje se navodi da je zemljište asfaltirano i da se koristi već
više desetljeća kao nerazvrstana cesta, odnosno da je u posjedu Grada Rijeke. Upućuje se na
kontakiranje Odjelu gradske uprave za urbanizam o načinu reguliranja odnosa sa gradom.

Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
-

Temeljem problematike Goranske ulice i zahtjeva gospoñe Suša za rješavanjem štete nastale
nakon izvoñenja radova, Vijeću je pristigao dopis (e-mail) gdje se Odjel za komunalni sustav
obraća vlasniku tvrtke izvoñača, "Gamont", gospodinu Deliću.

Zaključak:
•
-

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Vijeću je pristigao dopis gospodina Doriana Škrobonje, iz grupe Aledory o snimanju nosača
zvuka gdje bi se uključila i "Pjesma Drenovi" i zamolba za sponzorstvom.

Zaključak:
•

Vijeće podržava navedeni prijedlog i pokušat će pronaći izvor financiranja.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 19.00 sati.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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