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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  5. srpnja  2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
2. sjednica VMO Drenova održana je 5. srpnja 2010. (ponedjeljak) u 19.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Christian Grailach, predsjednik Pododbora za kulturu 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- - Josip Nañ, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Pripreme za Dane Drenove 
2. Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade MO Drenova 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća  izvijestio je vijećnike da pripreme za Dane Drenove teku prema predloženom 
hodogramu, putem tajništva se rješava administrativan dio ishodovanja dozvola i suglasnosti, 
ugovora s izvoñačima,  nabave opreme i pozornice, kao i informiranje grañana putem javnih 
glasila i web stranice MO. Christian Grailach zaključio je da je Drenovski list spreman za tisak, kao 
i održavanje planiranih izložbi slika. 
Sredstva OGU za sport namijenjena izradi pehara i medalja su osigurana, kao i sredstva OGU za 
poduzetništvo za akciju "Birajmo najljepši balkon i okućnicu".  

 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje  



 2/2 

 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijeće o pristiglim prijedlozima za dodjelu godišnje nagrade – 
plakete mjesnog odbora,  pojedincu i udrugama koji djeluju na području Drenove. Za godišnju 
nagradu pojedincu  predložen je dr. Alojz Tončinić, za dugogodišnji rad i  aktivnu brigu o zdravlju 
stanovnika Drenove, te unapreñivanje zdravstvene kulture. Zbor DVD Drenova predložen je za 
godišnju nagradu povodom pete godišnjice djelovanja te promicanje ugleda i značaja Drenove i 
Grada Rijeke.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće je jednoglasno zaključilo da se godišnje nagrade dodijele prema pristiglim 
prijedlozima. 

 
 
 
 
 
 
 
AD 3 
 
 
- Predsjednik VMO g. Damir Medved obavijestio je vijećnike o pristiglom dopisu K.d. Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka o izgradnji vodovodne mreže na području MO Drenova. U planu je do 
kraja godine izvedba  750 metara sustava javne vodoopskrbe i to u ograncima ulica Stranica, 
Tonići, Kablarska cesta i Ulici Bok.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zaključeno je da se treba obratiti K.d. Energo 

radi potrebnih informacija o plinofikaciji Drenove.  
 
 
 

 

Sjednica je završila u  20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


