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

026-02/14-10/8
2170/01-09-10-14-2
15. prosinca 2014.
ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE VMO DRENOVA

2. sjednica VMO Drenova održana je 15. prosinca 2014. 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 1. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED
Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Prometna problematika – postavljanje usporivača na Drenovskom putu 43
Osvrt na rad Vijeća u 2014. godini
Usvajanje izvješća o Programu dočeka Svetog Nikole
Zaključak o produženom radu ugostitelja na Drenovi u prosincu
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijeće je razmotrilo prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
godinu prema planiranim programima rada.
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016.
i 2017. godinu.
AD 2
Predsjednik VMO Damir Popov dao je nazočnim vijećnicima na raspravu prometnu problematiku
na Drenovi. Nakon višestrukih traženja građana Drenove, te na zahtjev Vijeća MO, postavljeni su
usporivači prometa na Drenovskom putu kraj kućnog broja 43, neposredno uz pješački prijelaz
ispod Cvetkovog trga. Isto tako, potrebno je zatražiti usporavanje prometa u Ulici Brdina, te na
raskrižju Ceste ''A'' s ulicama Mrkopaljska i Bok. Realizaciju navedenog Vijeće će predložiti
nadležnom Rijekaprometu d.d. Rijeka kroz prenamjenu sredstava prioriteta iz 2014. godine,
odnosno kao zamjensku lokaciju.
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Zaključak:
 Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.

AD 3
Predsjednik VMO Damir Popov osvrnuo se na rad Vijeća u protekloj godini i naveo svoja
očekivanja o nastavku suradnje Vijeća, udruga i ostalih ustanova na području Drenove u
zajedničkom interesu svih stanovnika Drenove.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 4
Predsjednik VMO Damir Popov dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Izvješće o održanom
dočeku Svetog Nikole u Osnovnoj školi "Fran Franković".
Zaključak:


Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o dočeku Svetog Nikole za 2014 godinu.

AD 5
Predsjednik VMO Damir Popov obavijestio je Vijećnike o traženom produžetku radnog vremena
ugostitelja na području MO Drenova za dane predstojećih praznika.
Zaključak:
 Vijeće je usvojilo traženi produžetak radnog vremena, te će suglasnost proslijediti
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo sa zahtjevom da razina buke bude u skladu
s propisima.

AD 6
6.1 Predsjednik VMO dao je vijećnicima na raspravu prijedlog Rijekaprometa d.d. o prenamjeni
sredstava prioriteta za 2014. godinu gdje se predlaže izradu izvedbenog projekta uređenja
parkirališta kraj Osnovne škole Fran Franković u iznosu od 20.000,00 kuna riješiti kroz prioritete u
2015. godini, a u tijeku je i postupak ishodovanja Lokacijske dozvole. Stavku uređenja nogostupa
u Ulici Drenovski put u nastavku k.br. 176 u iznosu od 50.000,00 kuna nemoguće je realizirati kroz
prioritete u 2014. godini zbog važeće prostorno planske dokumentacije gdje se na navedenoj
poziciji kroz razvojne zahvate planira izgraditi rotor. Rijekapromet predlaže nastalu razliku od
70.000,00 kuna prenamijeniti u sanaciju nogostupa na Drenovskom putu kod spoja na Ulicu
Vrhak.
Zaključak:
 Vijeće ne prihvaća navedeni prijedlog Rijekaprometa d.d. o prenamjeni sredstava
već predlaže rješavanje prometne sigurnosti u Ulci Brdina i na spoju Mrkopaljske
ulice s Cestom A.

6.2 Vijeću MO obratio se gospodin Livio Smilović sa zahtjevom za rješavanjem pristupnog puta –
stepeništa od Ulice kampanja do dvorišta Osnovne škole "Fran Franković". Kako je čestica u
privatnom vlasništvu i pristupni put se nije mogao riješiti kroz sredstva komunalnih prioriteta
gospodin Smilović predlaže rješavanje ovog problema kroz pravo trajne služnosti prolaza.
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Zaključak:
 Vijeće će navedeni zahtjev uputiti nadležnom Odjelu za urbanizam i komunalni
sustav sa traženjem pojašenjenja oko mogućnosti uređenja predmetnog puta.

6.3 Vijeću je pristiglo anonimno pismo na znanje, naslovljeno na Župni ured o problematici
preglasnog zvonjenja crkvenih zvona u župi BDM Karmelske na Donjoj Drenovi.
Zaključak:
 Vijeće je zaključilo da anonimne dopise neće uvrštavati u dnevni red sjednice niti ih
razmatrati.

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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