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

026-02/10-10/1
2170/01-09-10-10-2

20. siječnja 2010.
ZAPISNIK
S 44. SJEDNICE VMO DRENOVA

44. sjednica VMO Drenova održana je 20.siječnja 2010. (srijeda) u 17.00 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
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivica Brletić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 43. sjednice VMO Drenova:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Drenova za 2010.
godinu
2. Odobrena sredstva za programe i aktivnosti MO-a za 2010. godinu
3. Izvješće o radu Vijeća za 2009. godinu
4. Prijave za natječaje Naj-on line MO i Najbolji Dan MO
5. Razno: informacije i zamolbe grañana
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na uvid Plan raspodjele sredstava za komunalne
prioritete na području mjesnih odbora u 2010. godini usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada
Rijeke, održanoj 22. prosinca 2009. godine. Za Mjesni odbor Drenova utvrñeni su komunalni
prioriteti i visina potrebnih financijskih sredstava u iznosu od 998.000,00 kuna za realizaciju u
2010. godini.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za
realizaciju u 2010. godinu za MO Drenova.
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AD 2
Predsjednik VMO g. Medved dao je vijećnicima na uvid Odluku Povjerenstva za ocjenu programa
koji se financiraju iz Proračuna putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Povjerenstvo je,
izmeñu ostalih, usvojilo u cijelosti programe Mjesnog odbora Drenova u traženom iznosu od
20.000,00 kuna.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak Povjerenstva, koji je u skladu s predloženim
programima rada Vijeća mjesnog odbora Drenova.

AD 3
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu Izvješće o radu
Vijeća mjesnog odbora Drenova za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.
Zaključak:
•

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća mjesnog odbora Drenova za
2009. godinu.

AD 4
Tajnica je obavijestila vijećnike o izvršenoj prijavi za natječaje "Naj on line mjesni odbor" i "Najbolji
dan mjesnih odbora u 2009. godini":
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 5
Predsjednik VMO g. Damir Medved je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i
zamolbe Vijeću:
-

Prijedlog Kluba vijećnika PGS-a o osnivanju gradskih četvrti i analizu amandmana PGS-a na
Statut grada Rijeke od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu.
Zaključak:
•

Vijeće je glasanjem pet protiv i jednim suzdržanim glasom odlučilo ne podržati
prijedlog PGS-a o potrebi osnivanja gradskih četvrti jer smatraju da je uvoñenje
kvartova u predloženoj formi nepotrebno i neekonomično. Nije dana financijska
analiza prednosti i ušteda, nije dana analiza što bi se poboljšalo u radu mjesne
samouprave u odnosu na postojeće stanje u Rijeci, nije dan prijedlog reorganizacije
mjesnih odbora i točnija analiza. Vijećnici smatraju da u organizaciji mjesne
samouprave u Rijeci ne trebaju nikakve revolucionarne promjene već treba nastaviti
s rješavanjem uočenih problema i nadogradnjom kako je predloženo u analizi
Direkcije za mjesnu samoupravu (prije svega u domeni nadležnosti mjesnih odbora i
boljoj kontroli procesa nabave i realizacije komunalne infrastrukture.
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- Predsjednik Vijeća g. Medved dao je kratak osvrt na Prezentaciju karte buke cestovnog i pružnog
prometa održanoj 20. siječnja 2010. u Gradskoj vijećnici. Koordinaciju izrade navedenih karata
od strane Grada Rijeke izvršio je OGU za razvoj urbanizam i ekologiju i gospodarenje zemljištem,
dok je izrañivač tvrtka dARH2 d.o.o za graditeljstvo i akustiku.
Zaključak:
•

•

Vijeće generalno podržava navedeni projekt i smatra da je to velik napredak u cilju
poboljšavanja uvjeta života u Gradu Rijeci i približavanje standardima europske
unije. Smatra da prezentirane karte imaju brojne manjkavosti te ako se želi da one
budu bilo kakva osnova planiranja, treba osigurati hitne korekcije. Naime, kao
ishodište je uzeto staro stanje infrastrukture iz 2007. godine u Rijeci pa tako nije uzet
u obzir završetak ključnog objekta za Grad Rijeku – zaobilaznice, kao ni upravo
završen sustav zaštite od buke na zaobilaznici. Nije uzeta u obzir sezonalnost
prometa u Rijeci (veliko povećanje prometa ljeti) pa tako uprosječivanje daje netočne
rezultate.
U vezi MO Drenova načinjena je evidentna greška u procjenama. Naime kako se
radi o računalnim simulacijama učinjena je pogreška na „Petrolejskoj“ cesti
odnosno Orehovica – Rupa, jer je izračunato opterećenje bukom koje proizlazi iz
velike razine prometa – što za tu prometnicu nije točno (vidi se i na slajdovima sa
prometnim opterećenjima – za taj konkretan slučaj ispod 5000 vozila na dan). Dakle,
opet je ishodište za bilo kakve planove u tom dijelu netočno.

- Predsjednik Vijeća g. Medved izvjestio je vijećnike o zastoju u realizaciji izgradnje pločnika u Ulici
Svetog Jurja zbog nemogućnosti dogovora s vlasnikom zemljišta o sadržaju izjave koju vlasnici po
naputku OGU za komunalni sustav dostavljaju kod rješavanja prioriteta kada se radi o privatnom
vlasništvu.
Zaključak:
•

Vijeće je odlučilo uputiti dopis OGU za komunalni sustav o navedenom.

- Vijećnica Katherine Trinajstić izrazila je svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem ograda na
južnoj strani Osnovne škole "Fran Franković" – ograde su derutne, bez zaštitne mreže i ne
ispunjavaju svoju osnovnu funkciju – zaštitu školske djece.
Zaključak:
•
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje i odlučilo poslati dopis Odjelu gradske uprave
za odgoj i školstvo.
Vijeće je odlučilo poslati i zahtjev Odjelu gradske uprave za komunalni sustav za
rješavanje ograde i neadekvatnog prolaza uz postojeće dječje igralište iza Cvetkovog
trga uz sveučilišno naselje.
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- Zahtjev gñe Nataše Klarić o promjeni voznog reda linije 11.
Zaključak:
•

Vijeće je zaključilo da na osnovi jednog zahtjeva grañana neće tražiti promjenu
voznog reda "Autotroleja" na liniji 11.

- Predsjednik Vijeća MO g. Medved obavijestio je vijećnike o 4. sjednici Odbora za mjesnu
samoupravu održanoj 24. studenog 2009
Zaključak:
•

Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19.00 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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