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ZAPISNIK
S 41. SJEDNICE VMO DRENOVA

41. sjednica VMO Drenova održana je 9. prosinca 2013. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Walter Volk, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Problematika semaforizacije raskrižja iznad O.š. Fran Franković
Osvrt na rad Vijeća u 2013. godini
Razno - informacije i zamolbe grañana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Damir Medved dao je na raspravu nazočnim vijećnicima prijedlog Financijskog
plana za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu prema planiranim programima rada.
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plana za 2014. godinu i projekcije za
2015. i 2016. godinu.
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AD 2
Nakon prometne nesreće na raskrižju Ulica Braće Hlača i Ivana Žorža, iznad Osnovne škole "Fran
Franković", gdje je stradala učenica Vijeću se obratilo desetak grañana sa ponovnim zahtjevom za
semaforizacijom raskrižja i podizanjem prometne sigurnosti. Kako semaforizacija nije stavka koja
se rješava kroz sredstva prioriteta mjesnog odbora upiti su proslijeñeni nadležnim službama i
Gradonačelniku Vojku Obesnelu. Odgovor Gradonačelnika Vojka Obersnela Vijeću glasi:
"Prometna nesreća na Drenovi u kojoj je nastradala djevojčica, i to na pješačkom prijelazu,
opominje sve sudionike u prometu, a prije svega vozače, na nužnost poštivanja prometnih znakova
i osobitu pozornost u vožnji na područjima u blizini škola i vrtića.
Ovaj nesretni dogañaj dodatno potvrñuje da je semaforizacija raskrižja Braće Hlača-Ivana Žorža
na Drenovi posve opravdana i potrebna.
Kao što znate, Rijeka promet već je izradio projekt semaforizacije čija realizacija je, prema
dogovoru Grada Rijeke i Rijeka prometa, podijeljena u dvije faze. Prva faza takoñer je već
izvedena, a obuhvaćala je sve pripremne grañevinske radove za semaforizaciju. Druga faza
obuhvaća kompletnu semaforsku opremu raskrižja. Naša je namjera dovršiti u 2014. godini i drugu
fazu te ovo raskrižje pustiti u semaforizirani rad. Troškovnikom, koji je izrañen temeljem projektnog
rješenja, ukupna vrijednost zahvata (obje faze) procijenjena je na 662.000,00 kuna. Ujedno se
ovom prilikom zahvaljujem i Vijeću mjesnog odbora koje je prihvatilo uz Grad Rijeku sufinancirati
projekt semaforizacije iz sredstava mjesnog odbora.
Dakle, grañevinski radovi su već izvedeni u prvoj fazi, sada će se nabaviti i montirati semaforska
oprema cijelog raskrižja, izvest će se montažni radovi na ugradnji opreme te će se urediti
horizontalna i vertikalna prometna signalizacija.
No, i unatoč tome, samo odgovornost i oprez vozača, spriječit će ovakve nesretne dogañaje u
budućnosti. Stoga valja apelirati na odgovornost sudionika u prometu, još jednom ih pozvati na
oprez i to pogotovo na onim lokacijama na kojima u prometu sudjeluju djeca. Samo na taj način,
odgovornim ponašanjem, podići će se ukupni stupanj sigurnosti prometa.
Još jednom Vam se zahvaljujem i na komunikaciji sa stanovnicima Drenove i ovom apelu koji ste
im već uputili."
Zaključak:
• Kako bi se što hitnije realizirala semaforizacija raskrižja iznad Osnovne škole "Fran
Franković" Vijeće je predložilo OGU za komunalni sustav sufinanciranje od strane
VMO Drenova u iznosu od 315.613,75 kuna nastalih po razlici prioriteta iz 2013.
godine, dijelom će se sredstva osigurati iz prioriteta MO Drenova za 2014. godinu u
iznosu od 160.000,00 kuna, a razliku sredstava od 186.386,00 kuna financirat će OGU
za komunalni sustav.

AD 3
Damir Medved konstatirao je da je Vijeće je tijekom 2013. godine realiziralo sve planirane
programe i aktivnosti prema planiranom Programu rada Vijeća.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 4
- Vijeću se obratio gospodin Dario Malnar sa zahtjevom za sadnjom novih stabala uz zgradu
Dranovski put 19 E nakon nastale štete uzrokovane orkanskom burom.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija navedenog zahtjeva može se
planirati kroz Plan komunalnih prioriteta za 2015. godinu.
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-

Vijeću se obratio gospodin Ramadan Bucalija sa zahtjevom za iscrtavanjem parkirališnih
mjesta na addresi Bok 33-36.

Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev je potrebno uputiti Rijekaprometu d.d.
Rijeka.

-

Vijeću se obratila gña Čargonja iz ulice Stanka Frankovića gdje se vrše radovi po prioritetima
za 2013. godinu na ureñenju betonskih staza i rubnjaka od kućnih brojeva 25-31 nezadovoljna
postavljanjem ogradnih stupića.

Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev je potrebno uputiti Rijekaprometu d.d.
Rijeka i Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri ( 3 ) stranica.
Sjednica je završila u 20.30 sati.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić
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Predsjednik VMO Drenova
mr.sc. Damir Medved

