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

026-02/10-10/9
2170/01-09-10-10-2

15. rujna 2010.
ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE VMO DRENOVA

4. sjednica VMO Drenova održana je 15. rujna 2010. (srijeda) u 18.30 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Danica Žitinić, članica VMO
- Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu
- Dolores Linić, tajnica MO
Usvajanje zapisnika s 2. i 3. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Izvješće o Danima Drenove 2010.
Rebalans financijskog plana za 2010. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011.godinu – prijava za djelatnost
MO Drenova
Razno: informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća obratio se vijećnicima s komentarom da su održani Dani Drenove 2010.
protekli u iznimno ugodnoj atmosferi, realizirani su svi planirani programi, a odaziv grañana bio je
više nego zadovoljavajući. Vijećnicima je pročitano Izvješće o realiziranim Danima Drenove 2010.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranim Danima Drenove 2010. godine.
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AD 2
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Rebalansa
financijskog plana MO Drenova za 2010. godinu.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2010.
godinu.

AD 3
Predsjednik VMO je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa javnih potreba u
kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova. Isto tako obavijestio je
vijećnike o prijedlogu osnivanja Zavičajnog muzeja na Drenovi.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za
2011. godinu – prijavu za djelatnost MO Drenova. Isto tako, Vijeće podržava ideju
osnivanja Zavičajnog muzeja na Drenovi.

AD 4
Predsjednik VMO je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle dopise i prijedloge Vijeću MO
Drenova:

- dopis Rijekaprometa d.d. Rijeka o prijedlogu dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine
zbog nastale razlike po planiranim i ugovorenim sredstvima u iznosu od 330.4732,02 kn (s PDVom)
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se nastala razlika sredstava utroši za
nastavak ureñenja nogostupa u Ulici Svetog Jurja, te ureñenja platoa na
autobusnom stajalištu linije 11 – Pešćevac, u smjeru Lokve,

- zahtjev gosp. Mudrinića za nastavak ureñenja prilaznog puta na adresi Kuzminački put b.b.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo zahtjev proslijediti OGU za komunalni sustav.
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- prijavu oštećenja objekta komunalne infrastrukture i komunalnog nereda gñe Vesne Purković.
Zaključak:
• Vijeće je odlučilo zahtjev proslijediti Komunalnom redarstvu.
- prijavu gospodina Tomislava Papa, Brune Francetića 28 e o probijanju vode iz upojnog bunara
na stambeni objekt.
Zaključak:
• Tajnica je obavijestila o navedenom oštećenju Rijekapromet d.d. i Županijsku upravu
za ceste. Vijeće je odlučilo i pismeno se obratiti Rijekaprometu d.d. Rijeka i ŽUC-u
Rijeka, jer problem odvodnih voda u Ulici Brune Francetića zahtjeva sustavno
rješenje.

- zamolbu stanara Ulice Kučićki put od broja 36 do 38 za promjenom smjera regulacije prometa iz
jednosmjernog u dvosmjerni zbog težeg pristupa stanara stambenim zgradama i manjeg opsega
prometa. .
Zaključak:
• Vijeće je prihvatilo prijedlog stanara i odlučilo se obratiti Rijekaprometu d.d. Rijeka.
-

dopis gñe Dunje Frković, Grohovski put 28 o radovima na spajanju Lubanjskog uspona i
Grohovskog puta te podizanju zaštitnog zida
dopis obitelji Klarić
odgovor Rijekaprometa d.d Rijeka o navedenom spoju koji se rješava kroz sredstva pojačanog
održavanja Rijekaprometa

Zaključak:
•
-

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

dopis gosp. Juretića o održanim Danima Grohova

Zaključak:
•
-

Vijeće je navedeno primilo na znanje. Održana manifestacija nije u nadležnosti i
organizaciji Vijeća MO Drenova.

dopis gñe Maje Gaćeša i odgovor OGU za komunalni sustav o odvozu komunalnog otpada na
Velom vrhu
dopis gospodina Milića, Tonići 4 o realizaciji primjedbi po prijedlogu UPU Gornje Drenove

Zaključak:
•
-

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

anonimnu poruku o bespravnoj gradnji na području MO Drenova
odgovor Komunalnog redarstva o poduzetim mjerama

Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje
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- dopis Leona Kosanovića o peticiji za izgradnju skate parka
Zaključak:
• Vijeće predlaže da se prijedlog realizira kroz program Riječkog lokalnog partnerstva.
- dopis Zavičajne udruge Drenova o korištenju prostora u Domu na Lokvi
Zaključak:
• Vijeće predlaže održavanje sastanka u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

- dopis stanara Ulice Brune Francetića i Kablara za izgradnju kanalizacijskog sustava
Zaključak:
• Vijeće predlaže održavanje sastanka u KD Vodovod i kanalizacija kako bi se
grañanima dale odgovarajuće informacije o razvoju i dinamici izgradnje.

-

dopis gospodina Mirića iz Ulice Put k igralištu o podizanju zaštitne ograde na igralištu
dopis gospodina Lipovca iz Ulice Orlanda Kučića o rješavanju prilaza

Zaključak:
• Vijeće će o navedenim zahtjevima uputiti dopise OGU za komunalni sustav.

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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