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ZAPISNIK
S 42. SJEDNICE VMO DRENOVA
42. sjednica VMO Drenova održana je 9. studenoga 2009. (ponedjeljak) u 19.30 sati u prostorijama
MO Drenova, Drenovski put 176.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Miljenko Glavan, član VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Ivica Brletić, član VMO

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

Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Vijeća
Prijedlog prioriteta za 2010. g – očitovanje Vijeća
Pripreme za Svetog Nikolu
Razno: informacije i zamolbe grañana

AD 1
Zapisnik s 41. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen.
AD 2
Predsjednik VMO g. Damir Medved dao je nazočnim vijećnicima na raspravu pristigao materijal
Rijekaprometa d.d. Rijeka, odnosno troškovnik za izvedbu radova na semaforizaciji raskrižja Ulica
Ivana Žorža – Braće Hlača – Cesta "A". Ukupan iznos za izvoñenje semaforizacije u dvije faze,
sveukupno s PDV-om iznosi 905.403,00 kuna. Da bi se sredstva svela u realne okvire Plana
prioriteta za 2010. godinu u iznosu od 998.000,00 kuna, predsjednik predlaže Vijeću uvrstiti u
Prijedlog Programa prioriteta za 2010. izradu prometno-tehnološkog projekta u iznosu od
50.000,00 kuna. Grañevinske radove, te dobavu i montažu semaforske opreme predlaže za
prijedloge prioriteta u 2011 i 2012. godini, ovisno o odluci budućeg saziva Vijeća.
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Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog i zaključilo konačan Prijedlog plana
prioriteta za 2010. godinu, te zaključilo da se takvo očitovanje dostavi Odjelu
gradske uprave za komunalni sustav.

AD 3
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu planirani doček
Svetog Nikole, koji se i ove godine organizira u suradnji s Osnovnom školom "Fran Franković" i
Župnim uredom Donja Drenova. Sredstva namijenjena poklonima koriste se iz planiranog
Programa financiranog iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu, a dio sredstava koji
se koristi ostvaren je nagradom MO u natječaju za Naj-on line mjesni odbor.
Zaključak:
•

Vijeće MO Drenova jednoglasno podržava dosadašnju uspješnu suradnju. Doček je
planiran za četvrtak, 3. prosinca 2009. Održat će se dvije priredbe zbog velikog
broja djece uz podjelu prigodnih poklona.

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

-

Natječaj Udruge za razvoj civilnog društva "Smart" za izbor "Volontera godine 2009."
Zaključak:
• Vijeće je jednoglasno odlučilo da se za izbor "Volontera godine 2009." predloži
gospodin Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu MO Drenova i
urednik Drenovskog lista.

- Odgovor Ogu za komunalni sustav, odnosno Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti o
postavljanju zaštitne ograde na postojećem dječjem igralištu iza Cvetkovog trga početkom
sljedeće godine.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.
- Obavijest Odbora za mjesnu samoupravu o sazivanju sjednica.
Zaključak:
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 21.00 sat.
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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