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ZAPISNIK
S 41. SJEDNICE VMO DRENOVA
41. sjednica VMO Drenova održana je 21. listopada 2009. (srijeda) u 18.30 sati u prostorijama MO
Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Miljenko Glavan, član VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Ivica Brletić, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO

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

Usvajanje zapisnika s 40. sjednice Vijeća
Prijedlog prioriteta za 2010. g – usaglašavanje s OGU za komunalni sustav
Objedinjavanje izbora za mjesnu samoupravu – očitovanje Vijeća
Planiranje razvojnih zahvata u MO Drenova
Prijava prijedloga projekta za Riječki program lokalnog partnerstva
Razno: informacije i zamolbe grañana

AD 1
Zapisnik s 40. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen.
AD 2
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu obrañen materijal
Prijedloga Programa prioriteta za 2010. 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. Zaključuje da je potrebno zatražiti dodatna
tumačenja iz prostorno planske dokumentacije oko prolaza pruge visoke učinkovitosti koja ne bi
trebala biti prepreka za realizaciju odreñenih zahvata. Nadalje, potrebno je zatražiti i dodatna
pojašnjenja ili nova rješenja oko semaforizacije raskrižja iznad Osnovne škole "Fran Franković" jer
predloženi iznos za realizaciju semaforizacije zapravo čini sveukupan iznos predviñen za
realizaciju prioriteta za 2010. godinu.
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Vijećnik Ivica Brletić zahtijeva da se provjeri kada je izvršena sanacija oborinskih voda u Žminjskoj
ulici, te zašto ponovno dolazi do istih problema. Smatra potrebnim zatražiti od izvoñača radova da
se naknadna sanacija izvrši besplatno. Nadalje, smatra da bi Vijeće trebalo sudjelovati u izboru
izvoñača radova i nadzoru, kao i kontroli radova i troškova koje se vrše na području mjesnog
odbora.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno zaključilo da se zatraži pojašnjenja i održi sastanak s
nadležnim službama nastavno na tumačenja oko nemogućnosti realizacije pojedinih
zahvata iz Programa prioriteta za 2010. za MO Drenova. Nakon dobivenih
informacija potrebno je donijeti konačnu odluku i očitovanje prema Odjelu gradske
uprave za komunalni sustav.

AD 3
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu inicijativu
Gradonačelnika Rijeke mr.sc. Vojka Obersnela o objedinjavanju izbora za mjesnu samoupravu, te
o njihovom prolongiranju do mjeseca svibnja iduće godine.
Zaključak:
•

Vijeće MO Drenova jednoglasno podržava inicijativu Gradonačelnika. Vijećnici su
suglasni prolongirati svoj mandat do raspisivanja izbora u svibnju iduće godine.

AD 4
Predsjednik Vijeća dao je na raspravu nazočnim vijećnicima informaciju o Planu razvojnih zahvata
na Drenovi gdje je vidljivo da se planira izgradnja spoja Ceste "A" na lokaciji Bok-Drenova, kao i
izgradnja komunalne infrastrukture za izgradnju POS-ovih stanova na Drenovi.
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 5
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Brdsko
biciklističkog kluba "Roberta" o ureñenju biciklističke staze na području Velog vrha u sklopu
programa Riječkog lokalnog partnerstva o čemu je raspisan javni natječaj.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Brdsko biciklističkog kluba "Roberta" i
odlučilo podržati navedeni projekt.
AD 6
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge,
zamolbe i informacije Vijeću:
-

Obavijest o prethodnoj raspravi o nacrtu prijedloga detaljnog plana ureñenja višestambenih
grañevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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-

Dopis Osnovne škole "Fran Franković" o semaforizaciji raskrižja Ulice Braće Hlača i Ivana
Žorža.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. O semaforizaciji raskrižja donijet će se odluka
nakon sastanaka planiranog s nadležnim službama u Gradu Rijeci (točka 2. ovog
zapisnika).

-

Dopis gñe Nataše Klarić o dodavanju još jednog autobusnog stajališta linije 11 na Fiumari ili
Jelačićevom trgu, kao i o uvoñenju još jednog termina polaska autobusa iz Rijeke izmeñu 16 h
i 16.30 h.
Zaključak:
• Vijeće je već zatražilo od "Autotroleja" d.o.o. Rijeka uvoñenje još jednog autobusnog
stajališta, ali nije dobilo relevantan odgovor. Vijeće je odbilo zahtjev gñe Klarić o
dodavanju još jedne autobusne linije.

-

Dopis KD Čistoća o premještanju kontejnera na izlazu iz Žminjske ulice kod k.br. 17 na Ulicu
Braće Hlača gdje se konstatira da zbog nedostatka parkirnih mjesta stalno dolazi do izmicanja
kontejnera prema pješačkom prijelazu od strane treće osobe. Kontejnere je teško postaviti
ispred zgrada radi mirisa koji šire i nezadovoljstva stanara takvim načinom razmještaja.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. O problemu nepropisnog parkiranja treba
obavijestiti prometno redarstvo.

-

Zahatjev gñe Ivane Tomljenović za asfaltiranje dijela ceste na križanju Ulice Kučićki put i
Fužinske kod k.br. 36.
Zaključak:
• Vijeće je zaključilo da se zahtjev obradi kroz plan prioriteta za 2011. godinu.

-

Dopis OGU za komunalni sustav o nadležnosti TD Rijekapromet za obnovu, odnosno
održavanje stupića na adresi Brdina 16.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

-

Zamolbu gosp. Mije Franjkovića o nastavku ureñenja igrališta na adresi Put k igralištu.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Nastavak ureñenja igrališta planiran je za 2010.
godinu.

- Predsjednik Vijeća dao je svoj osvrt na susret s predstavnicima gradova održan 15. i 16.
listopada.
- Tajnica je obavijestila Vijeće o ponovnom održavanju tjelovježbe u Domu na Lokvi u
organizaciji Medicinskog fakulteta iz Rijeke i OGU za zdravstvo i socijalnu skrb.
- Tajnica je obavijestila Vijeće o dodjeli nagrada i priznanja sudionicima akcije "Volim
Hrvatsku, volim Rijeku" u organizaciji Grada Rijeke i Turističke zajednice.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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