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

026-02/12-10/2
2170/01-09-10-12-2
23. veljače 2012.
ZAPISNIK
S 25. SJEDNICE VMO DRENOVA

25. sjednica VMO Drenova održana je 23. veljače 2012. (četvrtak) u 18.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
-

Damir Medved, predsjednik VMO
Josip Nañ, član VMO
Damir Popov, član VMO
Robert Štefan, član VMO
Walter Volk, član VMO
Dolores Linić, tajnica MO

Sjednici nisu bili nazočni:
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
Usvajanje zapisnika sa 24. .sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Financijski plan MO Drenova za 2012. godinu
Riječki program lokalnog partnerstva
Projekt KD Čistoća – sabirno mjesto na području Ulice Brune Francetića
Preraspodjela sredstava komunalnih prioriteta za 2012. godinu – Energo d.o.o.
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća Damir Medved, predložio je vijećnicima za raspravu Financijski plan Mjesnog
odbora Drenova za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine za realizaciju
programskih aktivnosti Vijeća u tekućoj godini, kao i dinamički plan provedbe programskih
aktivnosti.
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Zaključak:
•

Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo Financijski plan MO Drenova za 2012.
godinu, kao i dinamički plan provedbe programskih aktivnosti.

AD 2
Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012.
godinu donijelo je odluku kojom se projektu Vijeća Mjesnog odbora Drenova i Udruge za očuvanje
i promicanje drenjule "Dren" dodjeljuje potpora u iznosu od 26.500,00 kuna. Da bi se projekt
uspješno realizirao predviñeni je prethodni dogovor i potpisivanje sporazuma s Gradom Rijeka.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 3
Nakon sastanka s predstavnicima KD "Čistoća" Vijeću MO Drenova pristigla je obavijest o
izgradnji posebnog sabirnog mjesta po programu POSAM-a, sufinanciranog sredstvima iz
Europskih fondova za reciklabilne frakcije iz komunalnog otpada na području Gornje Drenove u
Ulici Brune Francetića.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Vijeće će putem Drenovskog lista i web
stranice obavijestiti grañane o planiranom projektu, te organizirati sastanak s
grañanima i KD Čistoća na licu mjesta radi šireg pojašnjenja.
AD 4
Pod točkom 13. Komunalnih prioriteta za Mjesni odbor Drenova u 2012. godini predloženo je
proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Cvetkov trg jugoistočno od kućnog broja 2. Vijeće
predlaže da se navedena stavka preusmjeri u proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod
kućnih brojeva 40, 42 i 44. Kako je u navedenoj ulici izvršena rekonstrukcija niskonaponske
mreže i javne rasvjete pomicanjem stupova uz glavnu cestu, odvojak uz navedene kućne brojeve
ostao bi u potpunom mraku. Izvidom djelatnika Energa d.o.o, Elektroprimorja Rijeka i Odjela za
komunalni sustav Grada Rijeke, donesen je zaključak o opravdanosti zahtjeva. Vijeće smatra
opravdanim traženje grañana, a time i Vijeća Mjesnog odbora za postavljanje minimalno dva
rasvjetna tijela na navedenoj lokaciji preraspodjelom sredstava Komunalnih prioriteta za 2012.
godinu.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog preraspodjele sredstava te odlučilo odluku
dostaviti nadležnim službama.

AD 5
- Putem tajništva upućena je obavijest Direkciji za komunalno redarstvo o problemu napuštenog
kioska u Severinskoj ulici s kojega otpadaju dijelovi i predstavljaju opasnost za grañane.
- Temeljem prijave grañana upućena je obavijest komunalnom redarstvu o komunalnom neredu
u vrtovima iznad Osnovne škole "Fran Franković", držanju životinja i paljenju raznog raslinja.
Zaključak:
• Vijeće je donijelo zaključak obratiti se nadležnim službama Grada sa sveukupnim
problemima bespravne gradnje i komunalnog nereda na Drenovi, pismenim putem,
kao i traženjem održanja sastanka u namjeri bržeg rješavanja navedenih problema.
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Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti:
- Dopis OGU za komunalni sustav o odvodnji oborinskih voda u Ulici Paškinovac gdje se
Rijekaprometu d.d. Rijeka nalaže pojačani nadzor stanja odvodnje i interventno čišćenje
postojećih bunara na širem području, kao i izvedba i dodatnog upojnog bunara, ako je to
moguće, kako bi se poboljšalo stanje na terenu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
-

Dopis Dječjeg vrtića "Nazaret", gospodina Janeš, Segnan i Gregurić upućen Rijekaprometu
d.d. Rijeka, Policijskoj upravi Rijeka i MO Drenova, gdje se traži postavljanje ležećih
policajaca, semafora s ograničenjem brzine i obilježenog pješačkog prijelaza izmeñu kućnih
brojeva 108 i 112 na Drenovskom putu zbog sigurnosti grañana. .

Zaključak:
• Vijeće MO Drenova je navedeno primilo na znanje. Kako je dopis upućen i
Rijekaprometu d.d. Rijeka i Policijskoj upravi, očekuje se odgovor stručnih i
nadležnih službi.

-

Temeljem problematike Goranske ulice i zahtjeva gospoñe Suša za rješavanjem štete nastale
nakon izvoñenja radova, Vijeću je pristigla informacija iz Odjela za komunalni sustav o
raspisivanju novog natječaja za završetak radova u Goranskoj ulici
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

-

Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu u vezi zahtjeva za valoriziranje izložbenog
prostora na adresi Cvetkov trg 1, u sjedištu MO, gdje je Odjel suglasan da se za izložbeni
prostor pokrene postupak uvrštenja u popis uvaženih institucija i izložbenih prostora u
Republici Hrvatskoj

Zaključak:
•

Vijeće ja navedeno primilo na znanje.

-

Dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu o dostavi prijedloga za imenovanje povjerenika
civilne zaštite na području mjesnog odbora.
Zaključak:
•

Vijeće ja navedeno primilo na znanje.

-

Predsjednik Vijeća uputio je dopis Osnovnoj školi "Fran Franković" sa zamolbom za uvid u
dokumente drenovske arhive koju škola ima u posjedu za potrebe Zavičajnog muzeja u
osnivanju.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić
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Predsjednik VMO Drenova
Damir Medved, mr.sc.

