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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  17. studenoga 2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
8. sjednica VMO Drenova održana je  17. studenoga 2010. (srijeda) u 20.00 sati u prostorijama 
MO Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
 
 
 

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog prioriteta za 2011. g –  zaključno očitovanje Vijeća 
2. Doček Svetog Nikole  
3. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Zamjenik predsjednika VMO g. Dinko Beaković otvorio je ponovnu  raspravu  o Prijedlogu 
Programa prioriteta za 2011, nakon pristiglog odgovora OGU za komunalni sustav o nemogućnosti 
Grada Rijeke da u 2011. godini osigura sredstva za sufinaciranje zahvata ureñenja Cvetkovog 
trga.   Nakon rasprave Vijeće je donijelo jednoglasni zaključak.  
 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je odlučilo je da se prihvati varijanta A Prijedloga 
prioriteta MO Drenova za 2011. godinu, bez ureñenja Cvetkovog trga. Vijeće je 
takoñer zaključilo da se od ureñenja Cvetkovog trga ne odustaje, nego prolongira za 
2012. godinu, no smatra da treba detaljnije sagledati sve aspekte tog problema 
(uključivo širu prometnu situaciju uvjetovanu izgradnjom POS-ovih stanova), stoga 
će zatražiti sastanak s pročelnicom OGU za komunalni sustav Irenom Miličević, 
arhitektonskim biroom i drugim odgovornim osobama, kako bi se moglo obaviti 
korektno planiranje aktivnosti u narednim godinama. 
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AD 2 
Vijećnica Danica Žitinić i tajnica MO proslijedile su informaciju nazočnim vijećnicima o ponudi 
poklon paketa za planirani doček Svetog Nikole. U programu nastupa sudjeluju djeca iz Dječjeg 
vrtića Drenova i Osnovne škole "Fran Franković". Datum dočeka usklañen je sa raspoloživim 
terminom Osnovne škole "Fran Franković", 2. prosinca 2010.  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.  

 

 
AD 3 
Zamjenik predsjednika je nazočnim Vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge grañana.   
 
- Dopis gospodina Ivice Brletića o poplavljenoj Žminjskoj ulici nakon sanacije odvodnje oborinskih 
voda.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Nadležnim službama problem je prijavljen 

putem tajništva. Do poplave je došlo uslijed začepljenja šahta velikim količinama 
otpalog lišća, što će  KD Čistoća riješiti kroz program održavanja Žminjske ulice. 

 
 
- Zamjenik predsjednika je nazočnim Vijećnicima pročitao pristigle dopise Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje i Osnovne škole "Fran Franković" o problematici liječenja ovisnika u 
ordinaciji doktora Bressana na Drenovi. 
 
  

Zaključak: 
 
• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.  Odlučeno je sačekati odgovore i 

ostalih nadležnih institucija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
 
Sjednica je završila u 22.00 sata.  
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


