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

026-02/14-10/5
2170/01-09-10-14-2
4. lipnja 2014.
ZAPISNIK
S 46. SJEDNICE VMO DRENOVA

46. sjednica VMO Drenova održana je 4. lipnja 2014. godine u 19.00 sati.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Damir Popov, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Josip Nađ, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice VMO Drenova:
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dani Drenove – priprema programa u suradnji s izvođačima
Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
Prijedlog sazivanja Zbora građana s temom devastacija lokvice i Cvetkovog trga
Odluka o dodjeli godišnjih priznanja MO Drenova
Zavičajni muzej Drenova – preuzimanje objekta
Preimenovanje Ulice Bok
Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Nakon dogovorenog hodograma obilježavanja Dana Drenove na 45. sjednici Vijeća, detaljnije su
razmatrane aktivnosti po danima planiranog programa. Sjednici su prisustvovali: prof. Marina Frlan
Jugo iz O.š. Fran Franković, Bruno Nemaz iz Drenovske udruge mladih, Davor Bolić – DVD
Drenova, Alica Kolarić iz Gradske knjižnice Rijeka, Vedran Tuta – Teakwondoklub Drenova,
Blaženko Perić – Caffe bar Dominus, Demir Barić – ŠPK Rirockclimbing, Christian Grailach,
Robert Zeneral u ime Udruge Bez granica i Vesna Lukanović u ime Udruge Dren
Zbog nedovoljnog broja prijavljenih okućnica i balkona Vijeće je odlučilo odustati od provođenja
programa Birajmo najljepšu okućnicu i balkon.
Zaključak:
 Vijeće je prihvatilo hodogram aktivnosti za tjedan Dana Drenove od 7. do 14. srpnja
koji će biti objavljen u Drenovskom listu i na web stranici MO Drenova, kao i u
ostalim medijima.
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AD 2
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za
2014. godinu s obzirom da je došlo do izmjena u Financijskom planu, odnosno promjeni pozicija na
programu Dan MO radi izrada majica za sportaše i Programu dočeka Svetog Nikole zbog pripreme
bojanki s tematikom drenjula u suradnji s Osnovnom školom "Fran Franković".
Zaključak:
 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Drenova za 2014.
godinu.
AD 3
Zbog devastiranja lokvice i okoliša uređenog zajedničkim akcijama Udruga Dren i Smarta, Dječjeg
vrtića Drenova, Ogranka gradske knjižnice Rijeka i Vijeća MO, te nastale štete, Vijeće je
razmatralo prijedlog sazivanja Zbora građana na temu devastacije lokvice i Cvetkovog trga.
Zaključak:
 Vijeće je odlučilo da se predloženi Zbor građana ne održi. Održana je konferencije za
tisak, te pisano obraćanje svim lokalnim medijima o navedenoj problematici.
AD 4
Nakon objave Poziva za zaprimanje prijedloga za dodjelu priznanja za doprinos u razvoju MO
Drenova koja se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Drenove na svečanoj sjednici, Vijeću su
pristigli sljedeći prijedlozi za dodjelu priznanja:
- Robert Zeneral, urednik Drenovskog lista i član Udruge bez granica (na području kulture)
- Vedran Tuta, predsjednik Taekwondo kluba Drenova (na području sporta)
Zaključak:
 Vijeće je usvojilo navedene prijedloge i odlučilo dodijeliti godišnja priznanja Robertu
Zeneralu i Vedranu Tuta.
AD 5
Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na znanje informaciju o održanom sastanku u
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu s djelatnicima Grada Rijeke o problematici zgrade na
Drenovskom putu 138 a, te o prostoru koji je dan na korištenje MO Drenova za potrebe odvijanja
aktivnosti Zavičajnog muzeja. Zaključak je sastanka da je u interesu kulturnih sadržaja na Drenovi
potrebno objediniti čitav prostor zgrade u jednu cjelinu i takav objedinjeni prostor dati u sustav
zakupa. Udruga "Bez granica" treba pronaći način financiranja troškova zakupa i komunalnih
davanja u koordinaciji sa svim ostalim potencijalnim korisnicima prostora te dostaviti plan aktivnosti
za naredno razdoblje.


Vijeće je navedeno primilo na znanje.

AD 6
Temeljem inicijative Vijeća iz 2011. godine da se preimenuje Ulica Bok, Vijeće nije usaglasilo stav
o preimenovanju. Promjenom naziva ulice građani će biti prisiljeni mijenjati svoje osobne
dokumente što iziskuje i dodatne troškove, stoga Vijeće odustaje od inicijative.
Zaključak:
 Vijeće nije usaglasilo stav o nazivu i preimenovanju Ulice Bok.
AD 7
7.1
Temeljem zahtjeva za odobravanjem produženog radnog vremena ugostiteljskih objekata na
području MO Drenova u vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva Vijeće se slaže sa zatraženim.
Vijeće traži da se osigura da razina buke u predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno sa kasnijim završetkom radnog vremena ugostiteljskih objekata
na području MO Drenova u vrijeme utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva.
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7.2
Temeljem zahtjeva građana za postavljanjem dvije klupe na južnoj strani Škudarovske ulice od
kućnih brojeva 2-6, pristigao je odgovor Komunalnog sustava gdje se navodi kako zelena
površina ne predstavlja park nego okoliš stambenih objekata. Betonska staza izgrađena je
isključivo za stanare tih kućnih brojeva. Ostali bi istu rijetko koristili, naročito iz razloga što nije
osvijetljena, pa bi postavom klupa na neosvijetljenom dijelu moglo doći do privlačenja građana koji
bi stvarali buku, uništavali imovinu i nedolično se ponašali što bi remetilo javni red i mir.
Zaključak:
 Vijeće je suglasno sa zaključkom nadležnog Odjela za komunalni sustav.
7.3 Vijeću je pristigao zahtjev gospođe Irene Ujčić Rob za postavljanjem znaka za ograničenje
brzine na ulazu u Ulicu Bok, kao i zahtjev za dodatnim čišćenjem Ulice Bok.
Zaključak:
 Navedeni zahtjevi upućeni su nadležnim službama.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri ( 3) stranica.
Sjednica je završila u 21.30 sati.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
mr.sc. Damir Medved
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