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

026-02/16-10/5
2170/01-09-10-16-2
13. lipnja 2016.
ZAPISNIK
SA 19. SJEDNICE VMO DRENOVA

19. sjednica VMO Drenova održana je 13. lipnja 2016. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Dani Drenove 2017.
2. Priprema 39. broja Drenovskog lista
3. Izvješće s održanog sastanka u Odjelu za komunalni sustav i Osnovnoj školi Fran
Franković
4. Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Sjednici su prisustvovali članovi sportskih klubova i udruga: Sportsko rekreacijskog kluba Rika,
Gradskog streljačkog kluba Rijeka, Pikado kluba Romano, Udruge Bez granica i Udruge Dren,
DVD Drenova, Dobrovoljnih darivatelja krvi ogranak Drenova, predstavnici ugostitelja Caffe bara
Dominus i Romano te Pododbor za kulturu kako bi se dogovorio hodogram i konačan program
obilježavanja Dana Drenove 2016.
Zaključak:
 Vijeće je u dogovoru s prisutnim sudionicima donijelo hodogram obilježavanja Dana
Drenove 2016. koji će trajati u tjednu od 12.-17. srpnja. Program će se objaviti u
Drenovskom listu i na web stranicama MO Drenova te u medijima. Uz program
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obilježavanja Dana MO realizirat će se i program sporta te dio sredstava iz programa
kulture. Vijeće je donijelo odluku o godišnjim nagradama koje se ove godine
dodjeljuju Ženskom boćarkom klubu Drenova i slikarici – volonterki Biserki Mihić .
AD 2
Urednici Drenovskog lista Robert Zeneral i Christian Grailach najavili su Vijeću sadržaj i pripremu
lista uoči Dana Drenove, izdavanje lista očekuje se 11. srpnja.
Zaključak


Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Nakon zajedničkog sastanka u Odjelu za komunalni sustav održanog 30. svibnja 2016. godine
kojem su prisustvovali predstavnici TD Rijeka prometa d.d. Rijeka, Elio Biasiol i Leo Kurilić,
ravnatelj Osnovne škole Fran Franković, Marko Starčević, predstavnici Vijeća MO Drenova Damir
Popov i Stanko Vunić i tajnica MO Drenova Dolores Linić, doneseni su sljedeći zaključci:



Prihvaćena je 3. varijanta Idejnog rješenja rotora i parkirališta uz Osnovnu školu Fran
Franković (jednosmjerno kretanje vozila)
Predlaže se premještanje kontejnera za otpad prema zapadnom ulazu u školu, uz sporedni
postojeći prolaz a ne kao što je predloženo prema idejnom projektu uz samo nogometno
igralište

Zaključak:
 Vijeće MO Drenova prihvatilo je prijedlog da se postojeća razlika sredstava po
komunalnim prioritetima iz 2015. godine u iznosu od 402.818,75 kuna preusmjeri u
realizaciju parkirališta i okretišta kraj Osnovne škole Fran Franković.

AD 4
4.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca lipnja uz napomenu da razina buke u predmetnom
razdoblju bude u skladu s propisima.
.

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

