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ZAPISNIK
S 29. SVEČANE SJEDNICE VMO DRENOVA

29. svečana sjednica VMO Drenova održana je 11. srpnja 2012. (srijeda) u 20.00 sati u
prostorijama MO Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Walter Volk, član VMO
- Josip Nañ, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Damir Popov, član 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
Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete za aktivno sudjelovanje u ostvarenju programa
kulture MO Drenova Prvim riječkim mažoretkinjama, te Anti Dediću, kontakt policajcu na
području MO Drenova. PRM su prisustvovale na svim dosadašnjim obilježavanjima Dana
Drenove, pa je ovim priznanjem nagrañena višegodišnja suradnja. Anti Dediću, kontakt
policajcu koji ove godine odlazi u mirovinu pripala je plaketa za promicanje ukupne kvalitete
života i sigurnosti na Drenovi. Prvi sandučić povjerenja koji je MUP postavio u našem Gradu
kao način komunikacije grañana s Policijskom upravom, postavljen je upravo u našem
mjesnom odboru 2008. godine.

Na svečanoj sjednici predstavljen je i novi kontakt policajac za Drenovu, Dalibor Mulc.
Posebna je zahvala i ove godine uručena gospoñi Biserki Mihić za cjelogodišnji rad u likovnoj
radionici za odrasle.
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Uz obraćanje predsjednika Vijeća Damira Medveda prisutnima, te osvrt na dosadašnji rad i
buduće planove, okupljenim uzvanicima obratio se i zamjenik gradonačelnika Miroslav
Matešić. Problema na Drenovi zasigurno ima, jedan od njih je i bespravna gradnja, koji
zahtjeva brzo i cjelovito rješenje, što se zasigurno neće zanemariti.
Gospoña Vesna Lukanović prisutne je upoznala sa radom Udruge Dren, projektom katastra
drenjule i pozvala prisutne na predstavljanje na završnoj svečanosti Dana Drenove.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.

Sjednica je završila u 22.00 sata.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova
mr.sc. Damir Medved

2/2

