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

026-02/08-10/11
2170-01-09-10-08-1
29.10.2008.

ZAPISNIK
S 30. SJEDNICE VMO DRENOVA
30. sjednica VMO Drenova održana je 29.10.2008. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Ivica Brletić, član VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
- Christan Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu
Sjednici nisu bili nazočni:
- Miljenko Glavan, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Vijeća
Prijedlog Odluke o načinu financiranja djelatnosti MO za 2009. godinu
Prijava programskih aktivnosti za 2009. godinu : Dan MO, Sveti Nikola, Izrada biltena
Prijedlog prioriteta za 2009. g – usaglašavanje s OGU za komunalni sustav
Prijedlog zamjenske lokacije po prioritetima za 2008. godinu i suglasnost za Cvetkov trg
Javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2008. godinu
Rezultati akcije "Više cvijeća,manje smeća" TZ Grada Rijeke – MO Drenova
najuređeniji mjesni odbor
8. Inicijativa DVD Drenova za izgradnju novog Vatrogasnog doma na području Drenove
9. Razno: informacije i zamolbe građana

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Zapisnik s 29. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen.

AD 2
Predsjednik Vijeća MO g. Medved upoznao je vijećnike s novom Odlukom o načinu financiranja
djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke s predloženim iznosom do najviše 20.000,00
kuna godišnje, po kojoj će Odjel za gradsku samoupravu i upravu odobravati mjesnim odborima
sredstva za programske aktivnosti koje određeni mjesni odbor planira realizirati u slijedećoj
godini.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno zaključilo da se za navedeni iznos od 20.000,00 kuna dostave
razrađeni programi Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i to kako slijedi:
Program za realizaciju Dana Drenove 2009. godine, Program za izdavanje biltena, te
Program za doček Svetog Nikole.

AD 3
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2009. godinu financiranih ili sufinanciranih iz
sredstava odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi
sveukupno 20.000,00 kuna, od čega se za Dane Drenove traži 10.000,00 kuna, za tiskanje biltena
– Drenovskog lista 8.000,00 kuna, te za Doček Svetog Nikole 2.000,00 kuna.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijavu programskih aktivnosti mjesnog odbora
financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu
za 2009. godinu, kao i prijave za programske aktivnosti : Dane Drenove 2009.,
Izdavanje biltena i Doček Svetog Nikole.

AD 4
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu obrađen materijal
Prijedloga Programa prioriteta za 2009. godinu za MO Drenova od strane Odjela gradske uprave
za komunalni sustav s procijenjenim iznosom sredstava za svaku stavku, kao i razlog zbog kojeg
pojedine stavke nisu uvrštene u Program prioriteta.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program prioriteta za 2009. za MO Drenova, te
zaključilo da se takvo dostavi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu za
gradsku samoupravu i upravu.
AD 5
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog zamjenske
lokacije po prioritetima za 2008.godinu.

Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog zamjenske lokacije po prioritetima za
2008.godinu gdje se razlika sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna (s PDV-om) koja
preostaje za utrošiti za 2008.godinu usmjerava u poziciju uređenja stubišta koja
povezuju Cestu "A" s ambulantom.
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AD 6
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima pročitao Javni poziv za sudjelovanje
u izboru "Volonteri godine" za 2008.godinu.

Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog vijećnika Ivice Brletića da se od strane MO
Drenova predloži vijećnica Katherine Trinajstić.

AD 7
Predsjednik VMO g. Damir Medved se osvrnuo na Programa rada Vijeća MO za 2008. godinu u
akciji Birajmo najljepšu okućnicu,balkoni i prozor mjesnih odbora na području Grada Rijeke gdje je
MO Drenova tradicionalnoj akciji Turističke zajednice Rijeka proglašen najuređenijim naseljem u
Gradu Rijeci.

Zaključak:
•

Vijeće je izrazilo zadovoljstvo postignutim rezultatom, te zaključilo da se takva
akcija nastavi i u slijedećoj godini kroz Program rada vijeća za 2009.godinu, te da se
nastoji animirati još veći broj učesnika.

AD 8
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima pročitao inicijativu Dobrovoljnog
vatrogasnog društva "Drenova" za izgradnju novog Vatrogasnog doma na području Drenove.

Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno zaključilo dati podršku DVD-u Drenova za njihovu inicijativu.

AD 9
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i
zamolbe Vijeću:
- Zamolbu gđe Radoslović Nade za postavljanje prometnog ogledala na adresi Kablarska cesta
23.
Zaključak:
•

Vijeće će zahtjev za postavljanje prometnog ogledala uputiti Rijekaprometu d.d.
Rijeka

- Zamolbu gđe Radoslović Nade za postavljanje rasvjetnog stupa na adresi Kablarska cesta 23 i
zamolbu stanara iz Ulice Svetog Jurja 9A – gđe Ljiljane Marić i stanara obližnjih kuća za
postavljanje ulične rasvjete.
Zaključak:
•

Vijeće će zahtjev uputiti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

- Zamolbu – peticiju grupe građana iz Ulica: Brune Francetića, Pešćevac,Tonići,Stranica, Benaši,
Drenovski put za razmještanje VIP-netovog odašiljača koji je postavljen u Ulici Brune Francetića
kod k.br. 3b.
Zaključak:
•

Vijeće će se na zamolbu građanima očitovati pismenim dopisom nakon provjere
situacije s VIP-om.
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- Dopis gospodina Deana Grepo u svezi neprikladne granulacije pijeska nasipanom na dječjem
igralištu u Ulici Ružice Mihić.
Zaključak:
• Vijeću je tajnica MO dala na znanje da je dopis već proslijeđen Odjelu gradske
uprave za komunalni sustav koji je već s izvođačem radova stupio u kontakt i
dogovorio otklanjanje nedostataka čim vremenski uvjeti to dozvole.
- Dopis gospodina Leona Kosanovića o izgradnji skate parka na Drenovi.
Zaključak:
• Vijeću je predsjednik pročitao odgovor upućen gospodinu Kosanoviću, u smislu
objašnjavanja imovinsko-pravne procedure oko dobivanja dozvole Grada Rijeke da
bi se navedenu ideju moglo moglo pokrenuti.
- Dopis gospođe Maje Gaćeša o nakupinama smeća i divljim deponijima na Velom Vrhu.
Zaključak:
• Predsjednik Vijeća uputit će u ime Vijeća pismeni odgovor gđi Gaćeša o dosad
učinjenim radnjama, kao i o planiranim da bi se navedeni problem i riješio.
- Zamolbu gđe Zore Glumac za podizanje zida u Ulici Bok kod k.br. 7.
Zaključak:
• Tajnica je obavijestila Vijeće da je na teren već izašao predstavnik Rijekaprometa
d.d. Rijeka koji će poduzeti odgovarajuće postupke da bi se navedeni zahtjev
adekvatno riješio.
- Dopis Autotroleja d.d. Rijeka – službe prometa o parkiranju vozila na okretištu linije 5b kraj škole i
onemogućavanja mini busa za normalno prometovanje,
Zaključak:
• Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike da je obavijest proslijeđena putem
tajništva Osnovnoj školi "Fran Franković i kontakt policajcu za Drenovu.
- Zahtjev gosp.Klevisser Ferdinanda u ime grupe građana iz Ulice Kuzminački put i Lukovdolska o
rušenju bespravno izgrađene nadstrešnice u Ulici kuzminački put 17/A.
Zaključak:
• Vijeće će o navedenom obavijestiti komunalno redarstvo.
- Zahtjev gospodina Tomislava Tolo o uklanjanju peradi na Gornjoj Drenovi u Benašima.
Zaključak:
• Vijeće će o navedenom obavijestiti komunalno redarstvo.
- Dopis dječaka Petra Tomljenovića o Svetom Nikoli.
Zaključak:
• Vijeće će uputiti odgovor o Dočeku Svetog Nikole.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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