PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,
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15. listopada 2015.
ZAPISNIK
SA 12. SJEDNICE VMO DRENOVA

12. sjednica VMO Drenova održana je 15. listopada 2015. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Nenad Mance, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog programa rada za 2016. godinu
2. Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
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, Program tiskanja biltena – Drenovskog
lista, Humanitarni program za djecu s posebnim potrebama u Osnovnoj školi Fran Franković, 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 je apliciran u
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suradnji s Pododborom za kulturu MO Drenova. Prijedlog programa za kulturu izradio je Pododbor
za kulturu MO Drenova.

Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo prijedlog Programa rada za 2016. godinu.

AD 2
2.1 Temeljem zahtjeva gđe Mileve Jordan za sanaciju dijela kolnika na adresi Drenovski put 54 a,
Vijeće je zahtjev uputilo nadležnom Komunalnom sustavu s prijedlogom za uvrštavanje u Plan
komunalnih prioriteta za 2016. godinu.
2.2 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru Nota za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca listopada uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
2.3 Zahtjev gosp. Ivana Sobola za postavljanjem prometnog ogledala za potrebe građana na
Drenovskom putu kod kućnih brojeva 70, 78, 80 i 82 upućen je nadležnom TD Rijeka promet d.d.
Rijeka.
2.4 Vijeće je primilo na znanje sljedeće:
- dopis gospodina Giannia Mihića upućenog OGU za urbanizam na temelju javnog izlaganja DPUa stambenog područja Drenova – Bok
- dopis gospodina Mladena Dorčića te odgovor nadležnog KD Vodovod i kanalizacija oko primjedbi
na izvedbu spoja kanalizacije u Ulici Paškinovac kod kućnih brojeva 5,7,9 i Ivana Žorža 50,52

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
Damir Popov

2/2

