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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  15. prosinca 2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
9. sjednica VMO Drenova održana je  15. prosinca 2010. (srijeda) u 17.30 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Damir Popov, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Walter Volk, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 7.  i 8. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
  

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika VMO i predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Odluka Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti MO za 2011. godinu 
2. Zaključak odbora za komunalno gospodarstvo 
3. Zahtjev za održavanjem sastanka u Rijekaprometu d.d. Rijeka 
4. Zahtjev Odboru za mjesnu samoupravu za dodjelu imena Cesti "A"  
5. Izvješće Odjelu za kulturu o izvršenim aktivnostima 
6. Doček Svetog Nikole - osvrt 
7. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Drenova, Damir Medved dao je kratak osvrt Vijeću na zapisnik sastanka 
Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke za 2011. 
godinu. MO Drenova odobrena su sredstva od Odjela za gradsku samoupravu za financiranje 
programa Vijeća MO (Drenovski list, Dani MO, Doček Svetog Nikole) u iznosu od 20.000,00 kuna. 
OGU za sport i tehničku kulturu financirat će sportsko-rekreativne programske aktivnosti Vijeća 
MO Drenova u iznosu od 2.600,00 kuna.  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje. 
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AD 2 
Predsjednik Vijeća pročitao je vijećnicima  Zaključak Odbora za komunalno gospodarstvo, nakon 
tematske sjednice održane 17. studenoga 2010.  

Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.  

 

 
AD 3 
Nakon pristiglih dopisa grañana o problematici izvoñenja radova iz sredstava prioriteta MO 
Drenova i tekućih održavanja (Ulica Ivana Žorža 41-43, Mrkopaljska 23 B, Ivana Žorža 50-52), 
Vijeće je zaključilo obratiti se Rijekaprometu d.d. Rijeka, kako bi se što prije održao sastanak i 
pokušalo naći odgovarajuća rješenja.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.  

 
 
 
AD 4 
Vijeće MO Drenova dostavilo je prijedlog Odboru za mjesnu samoupravu da se nastavak Ulice 
Braće Hlača nakon raskrižja s Ulicom Ivana Žorža (Cesta "A") pa sve do spajanja s Ulicom Ive 
Lole Ribara imenuje Ulicom Braće Hlača. Objektima uz Cestu "A" dodijeljene su adrese  i kućni 
brojevi pod imenom Fužinska i Mrkopaljska ulica, pa ih ne treba mijenjati.  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo prijedlog.   

 

 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća dao je nazočnim vijećnicima na razmatranje Godišnje izvješće Odjelu gradske 
uprave za kulturu o  realiziranim programima i utrošenim sredstvima u 2009/2010. godini  

Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno je prihvatilo izvješće.   

 
 
AD 6 
Vijećnica Danica Žitinić obavijestila je vijećnike o održanoj priredbi i  darivanju djece po programu 
obilježavnja Svetog Nikole, koje je vijeće i ove godine realiziralo u suradnji s Osnovnom školom 
"Fran Franković" i djecom iz igraonice Drenjulica.  
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.  
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AD 7 
Predsjednika je nazočnim Vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge grañana.   
 
- Zamolbu  gospodina Hrvoja Petrića o priključenju na plinsku mrežu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje,  odlučeno je uputiti dopis KD Energo.  
 

 
- Dopis Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti o ureñenju stepeništa prema marketu u Ulici 

Stanka Frankovića, koje je u nadležnosti Rijekaprometa d.d. Rijeka. 
- Dopis Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju o ureñenju interijera kapelice na groblju na 

Gornjoj Drenovi.  
- Obavijest KD Vodovod i kanalizacija o pružanju usluga septičkih i sabirnih jama na području 

Grada Rijeke.  
- Dopis upućen Policijskoj upravi Rijeka o izdavanju osobnih dokumenata gospodinu Slavku 

Radoviću. 
 

 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće MO Drenova primilo je navedeno na znanje.   

 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
Sjednica je završila u 19.00  sati.   
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


