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

026-02/09-10/1
2170-01-09-10-09-1
21.01.2009.

ZAPISNIK
S 33. SJEDNICE VMO DRENOVA
33. sjednica VMO Drenova održana je 21.01.2009. (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
- Miljenko Glavan, član VMO
- Ivica Brletić, član VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
- Christan Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 31. i 32. sjednice Vijeća
2. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2009.
godinu
3. Programi aktivnosti MO-a za 2009. godinu
4. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Vijeća za 2008. godinu
6. Plan aktivnosti Vijeća za 2009. godinu
7. Uređenje dječjeg igrališta uz Dječji vrtić Drenova
8. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2009.
godini
9. Prijave za natječaje Naj-on line MO i Najbolji Dan MO
10. Autotrolej – vozni red linije 5B
11. Zavičajna udruga Drenova – karnevalska zbivanja na Drenovi
12. Razno: informacije i zamolbe građana
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Zapisnici s 31. i 32. sjednice VMO Drenova jednoglasno su usvojeni.

AD 2
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na uvid Plan raspodjele sredstava za komunalne
prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada
Rijeke, održanoj 18. prosinca 2008. godine. Za Mjesni odbor Drenova utvrđeni su komunalni
prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 987.000,00 kuna za realizaciju u
2009. godini.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za
realizaciju u 2009. godinu za MO Drenova.

Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na uvid Odluku Povjerenstva za ocjenu programa
koji se financiraju iz Proračuna putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Povjerenstvo je,
između ostalih, na sastanku održanom 19. prosinca 2008. godine, usvojilo u cijelosti programe
Mjesnog odbora Drenova u traženom iznosu od 20.000,00 kuna
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak Povjerenstva, koji je u skladu s predloženim
programima rada Vijeća mjesnog odbora Drenova.

AD 4
Prema Obrazloženju Poglavarstva Grada Rijeke o Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi
Grada Rijeke za 2009. godinu usvojen je Program za kulturu mjesnog odbora Drenova u iznosu od
12.000,00 kuna za izdavanje brošure "Od Drenovske čitaonice do knjižnice 1908-1985".
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno usvojilo odobreni Prijedlog programa za Mjesni odbor
Drenova.
AD 5
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu Izvješće o radu
Vijeća mjesnog odbora Drenova za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća mjesnog odbora Drenova za
2008. godinu.

AD 6
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu Plan aktivnosti
Vijeća mjesnog odbora Drenova za 2009. godinu.
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Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan aktivnosti Vijeća mjesnog odbora Drenova za
2009. godinu.

AD 7
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na uvid odgovor OGU za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u svezi uređenja dječjeg igrališta uz Dječji vrtić
Drenova gdje je obrazloženje da se zahtjev ne smatra ostvarivim iz više razloga.
Zaključak:
•

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da na navedeno obrazloženje treba reagirati i
ne odustajati od prvobitne ideje da se neiskorišten parkirni prostor prenamijeni u
dječje igralište.

AD 8
Predsjednik VMO g. Damir Medved je obavijestio nazočne vijećnike o Javnom pozivu za
podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2009. godini. Predložio je da se
za područje zdravstva i socijalne skrbi podnese prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke
vijećnici Katherini Trinajstić.
Zaključak:
•

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se vijećnica Katherine Trinajstić predloži za
dodjelu Javnog priznanja Grada Rijeke u 2009. godini.

AD 9
Tajnica je obavijestila vijećnike o izvršenoj prijavi za natječaje "Naj on line mjesni odbor" i "Najbolji
dan mjesnih odbora u 2008. godini":
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 10
Predsjednik VMO g. Damir Medved je obavijestio nazočne vijećnike o dopisu KD "Autotrolej"
d.o.o. Rijeka o nemogućnosti udovoljavanja zahtjeva Vijeća MO Drenova o povećanju broja vožnji
i pomaku od 10 minuta za posljednju vožnju linije 5b prema Kablarima usklađenu s voznim redom
linije 11. KD " Autotrolej" d.o.o. planom poslovanja za 2009. godinu nije planirao povećanje
troškova poslovanja, a samim time ni povećanje standarda prijevoza.
Zaključak:
•

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se naveden izmijene ponovno zatraže, jer
pomak od 10 minuta posljednje vožnje linije 5 b ne treba nužno značiti i povećanje
troškova vožnje kako stoji u objašnjenju KD "Autotrolej" d.o.o.
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AD 11
Vijeću mjesnog odbora obratila se gopođa Danica Žitinić, tajnica Zavičajne udruge Drenova
povodom održavanja maškaranih zabava u Domu na Lokvi. Zavičajna udruga Drenove planira
svake subote organizirati maškarane plesove, uz razne sadržaje kao što su izbor najbolje maske,
plesnog para, kraljice večeri, kao i održavanje jedne ili dvije dječje redute.
Zaključak:
•

Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se Zavičajnoj udruzi odobri korištenje
Doma na Lokvi za održavanje maškaranih zabava.

AD 12
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i
zamolbe Vijeću:
- Odgovor OGU za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem gdje je navedeno da
prenamjena dijela parkinga u dječje igralište kraj Dječjeg vrtića Drenova nije ostvariva .
Zaključak:
•
-

Vijeće neće odustati od prvobitne ideje te će se očitovati ponovnim pismenim
dopisom prema OGU za urbanizam i ekologiju.

Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o pristiglom dopisu Direkcije za komunalno
redarstvo u vezi deponija na raskrižju ulice Petrolejska i Grohovo gdje je izvršen uvid i
zaključeno da se stranka bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina i njihovim odvozom a ne
odlaganjem. Komunalno redarstvo će naložiti uklanjanje otpada putem nadležnih službi.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

- Dopis Riječkog alpinističkog kluba o zamolbi za postavljanje poligona za sportsko penjanje na
lokaciji Veli vrh.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog za postavljanje poligona i daje suglasnost
za održavanje natjecanja u penjanju na navedenoj lokaciji.
- Dopis gospodina Zlatka Muha o turističkoj karti šetnica oko Drenove.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo podržati ideju gospodina Muhe.
- Dopis gospođe Maje Cetina o pomoći u realizaciji izgradnje sportske dvorane.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i zaključilo održati dodatni sastanak kako bi se
prikupilo više informacija o zatraženom

- Dopis gospodina Ivana Grmana o postavljanju stupa ulične rasvjete u Ulici Pešćevac.
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Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo zamolbu gospodina Grmana i odlučilo
rasvjete prema nadležnim službama.

zatražiti postavljanje

- Tajnica je obavijestila Vijeće o godišnjem pregledu stanja oštećenja komunalnih objekata na
području MO Drenova i pregledu stanja komunalnog nereda.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
Tajnica je obavijestila Vijeće o godišnjem Programu KD Čistoća i odvozu glomaznog otpada za
MO Drenova u 2009. godini.
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19:30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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