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

026-02/11-10/9
2170/01-09-10-11-2

13.srpnja 2011.
ZAPISNIK
S 19. SVEČANE SJEDNICE VMO DRENOVA

19. svečana sjednica VMO Drenova održana je
prostorijama MO Drenova, Cvetkov trg 1.

13. srpnja 2011. (srijeda) u 20.00 sati u

Sjednici su bili nazočni:
-

Damir Medved, predsjednik VMO
Josip Nañ, član 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:
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Dodjela zahvala MO Drenova pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos u ostvarivanju
aktivnosti na području MO Drenova povodom obilježavanja Dana Drenove
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
U srijedu navečer u okviru Dana Drenove održana je svečana sjednica Vijeća MO na kojoj su, uz
prisustvo brojnih uzvanika, Drenovčana i njihovih gostiju dodijeljena godišnja priznanja. Ove
godine priznanja su dodijeljena na području kulture, za aktivno sudjelovanje u realizaciji programa
kulture mjesnog odbora i promicanju ugleda Drenove i Grada Rijeke : direktoru Osnovne škole
"Fran Franković", mr.sc. Marku Starčeviću, profesorici Marini Frlan - Jugo, te Gradskoj knjižnici
Rijeka, ogranku Drenova u čije ime je priznanje uručeno gospoñi Jasenki Alić-Tadić.
Posebne zahvale za suradnju uručene su gospoñi Biserki Mihić, voditeljici likovne radionice za
odrasle, Albertu Mihichu i Ivani Crnić, voditeljici dječje kreativne radionice.
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Uzvanicima se obratio predsjednik VMO Drenova Damir Medved s riječima zahvale na suradnji
pojedincima i udrugama koji djeluju na području Drenove, članovima vijeća i Direkciji za mjesnu
samoupravu. Članovi vijeća: Nikolina Zvonarek, Danica Žitinić, Josip Nañ, Walter Volk i Damir
Popov, obratili su se prisutnima s kratkim osvrtom na rad Vijeća, te stanje na Drenovi, naročito na
području komunalne infrastrukture. Naglasak je stavljen na zajednički rad i kompaktnost Vijeća
koja je na visokoj razini, a takvim timskim radom u ovom sazivu i u okviru ovlasti, očekuju se i
pozitivni pomaci u razvoju Drenove.
Zamjenik Gradonačelnika Miroslav Matešić pohvalio je Drenovu kao dobar primjer rada u mjesnoj
samoupravi, te izrazio svoja očekivanja da će se i nastaviti u tom smjeru.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Drenova:

Dolores Linić

Damir Medved, mr.sc.
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