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

026-02/15-10/9
2170/01-09-10-15-2
22. rujna 2015.
ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE VMO DRENOVA

11. sjednica VMO Drenova održana je 22. rujna 2015. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Aleksandar Bulog, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Izvješće Dani Drenove 2015.
Rebalans Financijskog plana
Prijedlog programa rada za 2015. godinu
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik Vijeća Damir Popov dao je na raspravu prisutnim vijećnicima Izvješće o realiziranom
programu Dana Drenove za 2015. godinu.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o realiziranom programu Dana Drenove u
2015. godini.
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AD 2
Predsjednik VMO Damir Popov dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za
2015. godinu s obzirom da je došlo do izmjena u Financijskom planu, odnosno promjeni pozicija na
programu Dan MO, umanjena je reprezentacija, a došlo je do povećanja troškova na pozicijama
ostalih usluga.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2015.
godinu.

AD 3
Predsjednik VMO Damir Popov je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programskih
aktivnosti mjesnog odbora Drenova za 2016. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava
odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi
sveukupno 20.000,00 kuna, koji uključuje Dane Drenove tiskanje biltena – Drenovskog lista te
Doček Svetog Nikole.
Predsjednik VMO je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog Programa rada Vijeća MO za
2016. godinu u području sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana mjesnih odbora na području
Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova, prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2016. godinu u
akciji Birajmo najljepšu okućnicu, balkoni i prozor mjesnih odbora na području Grada Rijeke –
prijedlog za MO Drenova, prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2016. godinu u području
ekoloških aktivnosti građana mjesnih odbora na području Grada Rijeke – prijedlog za MO Drenova,
te prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu koji će se aplicirati u
suradnji s Pododborom za kulturu MO Drenova. Prijedlog programa za kulturu izradio je Pododbor
za kulturu MO Drenova.

Zaključak:
 Vijeće će konačnu odluku o prihvaćanju programa rada za 2016. godinu donijeti na
sljedećoj sjednici. Program kulture predložen od strane Pododbora za kulturu
prihvaćen je jednoglasno.
AD 4
4.1 Vijeće MO Drenova u više se navrata obraćalo Direkciji za komunalno redarstvo Grada Rijeke
s problematikom napuštenih objekata (kioska) u Severinskoj ulici bb i Fužinskoj ulici nasuprot
kućnog broja 22, koji već nekoliko godina nisu u prvobitnoj funkciji. Osim što svojim izgledom
narušavaju okoliš, predstavljaju i opasnost za građane, naročito djecu, zbog odvajanja limenih
dijelova, naročito kod jakog nevremena te zaraslog zelenila S obzirom da uklanjanje nije u
nadležnosti Direkcije za komunalno redarstvo koja se pisanim putem više puta obratila Upravi za
inspekcijske poslove – građevinskoj inspekciji, Vijeće je ponovno uputilo dopis nadležnoj inspekciji
sa zahtjevom za uklanjanje istih.
4.2 S obzirom da je došlo do premještanja okretišta na Lokvi na traženje Vijeća MO, Vijeće se
ponovno odlučilo obratiti nadležnom Komunalnom sustavu sa zahtjevom da se čekaonica
premjesti na neku drugu lokaciju ili potpuno ukloni, odnosno da se ona okrene prema ulici –
Drenovskom putu, kako bi građani koji izlaze iz autobusa mogli na stajalištu Lokva nesmetano
izaći iz vozila kada dolaze iz smjera grada. Čekaonica uopće ne služi svojoj namjeni jer je veći dio
vremena razbijena, popravci koji se vrše postaju bespotrebni jer je stanica često na udaru
neodgovornih vozača i ostalih sudionika u prometu.
4.3 Dopis KD Kozala gospodinu Aldu Volku. Drenovski put 31 o održavanju zelenila na groblju
Donja Drenova Vijeće je primilo na znanje. Vijeće je svoj odgovor gospodinu Volku uputilo u
mjesecu lipnju gdje se navodi da Vijeće nije kompetentno donositi odluke po pitanju hortikulture
već je za to nadležna Služba za održavanje zelenih površina i oprema na grobljima KD Kozala.
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4.4 Vijeće je primilo na znanje sljedeće:
- suglasnost Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke
za uporabu javne površine Cvetkovog trga za održavanje manifestacije Eko Cvetko, 12. listopada
2015. godine
- dopis Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti upućen uredu Hrvatskih voda u Rijeci gdje se
traži odobrenje za sanaciju platoa oko šterne u Ulici Svetog Jurja kod k.br. 2
- Gradonačelnikov zaključak kojim se daje na korištenje Odjelu za gradsku samoupravu i upravu
slobodan poslovni prostor na adresi Drenovski put 138/I sa danom 1. srpnja 2015. godine za
potrebe odvijanja programskih aktivnosti Vijeća MO Drenova u sklopu projekta "Zavičajni muzej
Drenove".
4.5 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnosti Caffe baru 11 i Nota za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca rujna i listopada uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov
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