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ZAPISNIK
S 34. SJEDNICE VMO DRENOVA
34. sjednica VMO Drenova održana je 25.02.2009. (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 sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Vijeća
2. Rezultati natječaja za Naj-on line MO i Najbolji Dan MO
3. Ureñenje nogostupa duž Drenovskog puta i Ulice Svetog Jurja iz plana prioriteta za
2009. godinu
4. Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Zapisnik s 33. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen.
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AD 2
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na raspravu rezultate natječaja za Naj-on line
mjesni odbor i Najbolje Dane MO, gdje je u oba natječaja MO Drenova osvojio prvo mjesto i time
ostvario pravo na novčane nagrade u sveukupnom iznosu od 14.000,00 kuna (dva puta po
7.000,00 kuna). Postavlja se pitanje Vijeću kako realizirati ostvarene novčane nagrade, koji
program ili nadopunu već postojećeg realizirati. Predsjednik Vijeća predlaže izdavanje brošure ili
monografije o MO Drenova.
Gospodin Christian Grailach dao je na znanje Vijeću da je u pripremi i brošura o Drenovskoj
čitaonici, povodom stogodišnjice njenog postojanja, za što su sredstva osigurana iz Odjela
gradske uprave za kulturu.
Zaključak:
•

Vijeće je izrazilo zadovoljstvo osvojenim nagradama, a o realizaciji ostvarenih
nagrada donijet će se odluka na jednoj od sljedećih sjednica, nakon razmatranja
odgovarajućeg rješenja.

AD 3
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na uvid materijal pristigao od Rijekaprometa d.d.
Rijeka s označenim vlasnicima zemljišta, koji se nadovezuje na rješavanje prioriteta za 2009.
godinu - ureñenje nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i duž Drenovskog puta.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da se u skladu s priloženim materijalima o
vlasništvu duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta, vlasnicima uputi javni poziv o
prikupljanju suglasnosti, kako bi se moglo krenuti u realizaciju ureñenja nogostupa.

AD 4
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i
zamolbe Vijeću:
-

Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o usvojenom prijedlogu Poglavarstva grada Rijeke
za dodjelu godišnje nagrade vijećnici Katherini Trinajstić.
Zaključak:
• Vijeće je vijećnici Katherini Trinajstić izrazilo svoje čestitke.

- Dopis gospoñe Nade Jerković, Brca 8c o divljem deponiju u susjedstvu stambene zgrade .
Zaključak:
•

Tajnica će o navedenom obavijestiti komunalno redarstvo kako bi se omogućilo
uklanjanje otpada.

- Predsjednik Vijeća obavijestio je vijećnike o održanom sastanku u KD Vodovod i kanalizacija o
saniranju divljih deponija u okolici Vodospreme Streljana. Na tom sastanku dogovoreni su koraci
koje će poduzeti KD Vodovod i kanalizacija prema naputku Vodopravne inspekcije i Hrvatskih
voda.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i zaključilo da treba dodatno zatražiti
postavljanje rampe iz smjera Sveučilišnih zgrada, kojom bi se zapriječilo dodatno
onečišćenje navedenog prostora.
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- Dopis gospodina Viktora Smokovića o postavljanju stupa ulične rasvjete u Ulici Ružice Mihić 21
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo zamolbu gospodina Smokovića i odlučilo zatražiti postavljanje
rasvjete prema nadležnim službama.

- Dopis gospoñe Ivane Crnić o prijedlogu za održavnjem kreativne radionice za djecu predškolskog
uzrasta i njihove roditelje.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo prijedlog gñe Ivane Crnić o održavanju kreativne radionice za
djecu predškolskog odgoja.

- Dopis gospoñe Lare Čirjak o označavanju pješačkog prijelaza u Ulici Drenovski put, kod
autobusne stanice nakon streljane i gospodina Valentina Janeša kod Drenovskog puta izmeñu
k.br. 108 i 112.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo zatražiti označavanje pješačkih prijelaza na navedenim lokacijama
te zahtjev uputiti Županijskoj upravi za ceste.

- Dopis gospodina Maravić Živka o postavljanju prometnog ogledala.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo prijedlog
zahtjev nadležnim službama.

gospodina Maravić Živka i zaključilo da se uputi

- Dopis stanara zgrade Stanka Frankovića 28 o saniranju ulaza u zgradu.
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo prijedlog
nadležnim službama.

-

stanara zgrade i zaključilo da se uputi zahtjev

Tajnica je obavijestila Vijeće o sljedećem :
javnom natječaju - prijavi prijedlog projekata za Riječki program lokalnog partnerstva
potrebnim zahvatima tekućeg i investicijskog održavanja u prostorijama MO Drenova
odžavanju čistoće šetnice na Pulcu – dopis OGU za komunalni sustav od 06. veljače 2009.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19:30 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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