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

026-02/17-10/5
2170/01-09-10-17-2
5. lipnja 2017.
ZAPISNIK
SA 29. SJEDNICE VMO DRENOVA

29. sjednica VMO Drenova održana je 29. lipnja 2017. godine u 18.30 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Popov, predsjednik VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
-

Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
Stanko Vunić, član VMO

Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Pripreme za Dane Drenove
Priprema novog 41. broja Drenovskog lista
Komunalna problematika
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, Udruge Bez granica i Udruge Dren, Dobrovoljnih darivatelja
krvi ogranak Drenova, Taekwondo kluba Drenova, predstavnici ugostitelja Caffe bara Dominus te
Pododbor za kulturu i Robert Zeneral, urednik Drenovskog lista, kako bi se dogovorio hodogram i
konačan program obilježavanja Dana Drenove 2017.
Zaključak:
 Vijeće je u dogovoru s prisutnim sudionicima donijelo hodogram obilježavanja Dana
Drenove 2017. koji će trajati u tjednu od 9.-15. srpnja. Program će se objaviti u
Drenovskom listu i na web stranicama MO Drenova te u medijima. Uz program
obilježavanja Dana MO realizirat će se i Program sporta, Program najljepše okućnice
i balkona te dio sredstava iz Programa kulture.
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Zbog prenamjene financijskih sredstava na poziciji kulture Vijeće predlaže izvršenje
rebalansa Financijskog plana zbog dodjele poklon bonova slikarima, kojim se
sredstva prebacuju s pozicije PRO1600 na poziciju PRO 1601 u iznosu od 1.000,00
kuna. Potrebno je uvećati pozicije kulture za dodatnih 4.000,00 kuna odobrenih po
dodatnom programu kulturnih događanja na pozicije po programima Dani drena i za
Foto natječaj Drenova u iznosu od 2.000,00 kuna na poziciju ostalih usluga i 2.000,00
kuna na poziciju ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Konačan rebalans
usvojit će se na sjednici Vijeća u mjesecu rujnu.



Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o godišnjoj nagradi koje se ove godine
dodjeljuje posthumno Adelmu Ladašiću, jednom od osnivača i dugogodišnjem
predsjedniku Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Drenova. Nagrada će biti uručena
obitelji na svečanoj sjednici u mjesecu srpnju.

AD 2
Urednici Drenovskog lista Robert Zeneral i Christian Grailach najavili su Vijeću sadržaj i pripremu
lista uoči Dana Drenove, izdavanje lista očekuje se 7. srpnja uoči Dana Drenove.
Zaključak
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 3
Nakon dostavljene prometne situacije uređenja raskrižja nove prometnice na spoju Ulice Bok i
Drenovskog puta, Vijeće je zatražilo dodatne informacije od Odjela za Komunalni sustav o spoju
nove prometnice gdje se navodi da na predmetnoj lokaciji jednostavno nije bilo moguće pomiriti
građevinsko i prometno rješenje za spoj ulice Bok koje bi zadovoljilo osnovne sigurnosne i tehničke
aspekte. Projektom se predvidjelo zatvaranje postojećeg izlaza na Drenovski put i spajanje kolnih
prilaza objekata na ulicu Bok sa krajnjim izlazom na Ulicu Ive Lola Ribara.
Što se tiče sigurnosti pješaka i prometovanja na Drenovskom putu kod kućnog broja 19 temeljem
postojećih radova na spoju Ulice Bok, odgovor je Direkcije plana, razvoja i gradnje da na mjestu
autobusne postaje na zavoju nije moguće označiti pješačke prijelaze radi nedostatka tehničkih
uvjeta na cesti. Nakon izgradnje raskrižja odvijanje prometa će se pratiti te ukoliko se budu
pokazale manjkavosti s obzirom na svjetlosnu signalizaciju, postupat će se po Zakonu o sigurnosti
prometa na cestama.
Zaključak
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 4
4.1 Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca lipnja i srpnja uz napomenu da razina buke u
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
4.2 Zahtjev o postavljanju većeg prometnog ogledala u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 108,
kao i zahtjev za označavanje zabrane parkinga u Ulici Brdina kod kućnog broja 1, Vijeće je uputilo
nadležnom TD Rijeka promet d.d Rijeka.
4.3 TD Rijeka promet upućen je i zahtjev Miloša Podkrajca o vraćanju ograde nakon izvođenja
radova na parkiralištu kod Osnovne škole Fran Franković.
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4.4 Informacija o oštećenju travnjaka kraj Osnovne škole Fran Franković dostavljena je
nadležnom Odjelu za gospodarenje imovinom.
4.5 Zahtjev gospodina Levaka za iscrtavanje oznake i uređenje parkirnog mjesta za invalidnu
osobu dostavljen je nadležnom TD Rijeka promet d.d. Rijeka.
4.6 Radovi iz sredstava komunalnih prioriteta na uređenju pješačke staze u Ulici Brdina izvode se
u asfaltnoj podlozi jer je navedena staza u naravi požarni put. Na ulazu u pješačku stazu vratit će
se stupić kako bi se onemogućio prolaz osobnim vozilima u dogovoru s TD Rijeka promet Rijeka i
predstavnicima stanara.

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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