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ZAPISNIK
SA 15. SJEDNICE VMO DRENOVA

15. sjednica VMO Drenova održana je 25. siječnja 2016. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED
Usvajanje Izvješća o radu VMO Drenova u 2015. godini
Financiranje programskih aktivnosti VMO
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu
Program rada drenovskih udruga
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednik VMO Damir Popov nazočnim vijećnicima dao je na raspravu prijedlog Izvješća o radu
VMO Drenova za 2015. godinu.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2015. godinu.
AD 2
Vijećnicima su dostavljena uputstva Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Financiranju
programskih aktivnosti VMO za 2016. godinu po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim
financijskim planom.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
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AD 3
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Damir Popov potpisnik je Izjave o
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku
godinu 2015. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava,
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno s Izjavom o fiskalnoj odgovornosti.

AD 4
S obzirom na usvojene programe rada za 2016. godinu Vijeće planira na sljedeću sjednicu Vijeća
pozvati Pododbor za kulturu i udruge koje djeluju na području MO Drenova: Dren, Bez granica i
SRK Rika, kako bi dogovorili nastavak daljnje suradnje.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno s navedenim pozivom.

AD 5
5.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 i Caffe
baru Vertigo za produženjem radnog vremena tijekom mjeseca siječnja i veljače uz napomenu da
razina buke u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
5.2 Vijeću je pristigao odgovor Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o problemu liječenja
ovisnika na Drenovi gdje se Vijeće upućuje na Županiju, kao jedinicu područne (regionalne)
samouprave koja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ima nadležnost nad organizacijom rada
zdravstvenih ustanova i davanje koncesija.
5.3 Temeljem zahtjeva g. Šupice o izgradnji potpornog zida na Boku kod kućnog broja 23 a,
pristigao je odgovor Komunalnog sustava gdje se navodi da Grad Rijeka nije u obavezi izvesti
traženi potporni zid. Investitor koji gradnjom na svom zemljištu, u ovom slučaju parkirnog mjesta,
narušava stabilnost postojeće nerazvrstane ceste dužan je o vlastitom trošku izgraditi potporni zid.
5.4 Temeljem zahtjeva g. Maleševića za postavljanje zaštitne ograde uz južni rub kolnika u Ulici
Grohovski put kod k.br. 23, a s obzirom i da na navedenoj poziciji ne postoji nogostup kao uređeni
koridor za kretanje pješaka, postavljena je odbojna ograda u sklopu redovnog održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Rijeke od strane Rijeka prometa d.d. Rijeka.

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
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