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

026-02/17-10/1
2170/01-09-10-17-2
30. siječnja 2017.
ZAPISNIK
SA 25. SJEDNICE VMO DRENOVA

25. sjednica VMO Drenova održana je 30. siječnja 2017. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Preraspodjela razlike sredstava po komunalnim prioritetima za 2015. i 2016. godinu
Izvješće o radu za 2016. godinu
Financiranje programskih aktivnosti
Prijedlog za sastanak u Odjelu gradske uprave za urbanizam
Razno- informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Vijeće Mjesnog odbora Drenova suglasno je, prema obavijesti nadležnog TD Rijeka promet d.d.
Rijeka, da se preostala sredstva nakon provedenih postupaka iz prioriteta MO Drenova za 2015.
godinu u iznosu od 115.408,78 kuna i 2016. godinu u iznosu od 27.202,00 kuna sa PDV-om
preusmjere u sanaciju dijela kolnika u Žminjskoj ulici.
Ukoliko bude moguće, predlaže se i sanacija dijela kolnika u Ulici Stanka Frankovića
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog preusmjeravanja preostalih sredstava.
AD 2
Predsjednik VMO Damir Popov nazočnim vijećnicima dao je na raspravu prijedlog Izvješća o radu
VMO Drenova za 2016. godinu.
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Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu VMO Drenova za 2016. godinu.
AD 3
Vijećnicima su dostavljena uputstva Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Financiranju
programskih aktivnosti VMO za 2017. godinu po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim
financijskim planom.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD 4
Zbog komunalne problematike na području MO Drenova Vijeće je razmotrilo pitanja kojima će se
obratiti Odjelu gradske uprave za urbanizam te održati zajednički sastanak. Predložena su i pitanja
za TD Rijeka promet d.d. Rijeka, kao i pitanje uređenja MO Drenova u vrijeme novogodišnjih
blagdana.
Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo predložena pitanja.
AD 5
5.1 Temeljem poziva na javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Rijeke Vijeće MO Drenova donijelo je odluku o neprihvaćanju lokacije za
gospodarenje otpadom za komunalno-servisne namjene (K3) na području Drenove, Kablari,
sjeverno od gradskog groblja. Vijeće smatra da je odlaganje otpada potrebno dislocirati izvan
područja naseljenosti.
5.2 Zahtjev gospodina Malnara o kontejnerima u Ulici Kučićki put i Severinska dostavljen je
nadležnom KD Čistoća.
5.3 Dopis gđe Valentić o zbrinjavanju pasa dostavljen je nadležnom Komunalnom sustavu.
5.4 Vijeće je primilo na znanje dopis KD Vodovod i kanalizacija o postavljanju rampe za pristup
Vodospremi Podbreg najkasnije do kraja mjeseca travnja 2017. godine.
5.5 Vijeće nije prihvatilo prijedlog Odjela gradske uprave za urbanizam o uređenju odmorišta ili
dječjeg igrališta na području Gornje Drenove s obzirom da se uređeno igralište nalazi nedaleko
predložene lokacije u Ulici Put k igralištu.
5.6 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca siječnja 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
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