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ZAPISNIK
S 32. SVEČANE SJEDNICE VMO DRENOVA
32. Svečana sjednica VMO Drenova održana je 19.12.2008. (petak) u 18.00 sati u prostorijama
MO Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Miljenko Glavan, član VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Ivica Brletić, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Dodjela zahvala MO Drenova pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos u ostvarivanju
aktivnosti na području MO u 2008. godini
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća, gospodin Damir Medved, obratio se prisutnim uzvanicima, predstavnicima u
udruga, tvrtki, sportskih klubova, te pojedincima s područja Drenove koji su u 2008. godini
sudjelovali u svim značajnim aktivnostima na području MO Drenova i pridonijeli njihovoj uspješnoj
realizaciji.
Uz osvrt na protekla događanja kojih je u ovoj godini bio popriličan broj, nabrojio je nekoliko
realiziranih projekata i programa koje je Vijeće ostvarilo, kao što su uvođenje mini busa za
Kablare, provedene ekološke akcije, realiziran projekt u sklopu Riječkog lokalnog partnerstva na
Velom vrhu, postavljen sandučić povjerenja u suradnji s MUP- om, uspješno održane Dane
Drenove, program dočeka Svetog Nikole, brojne izložbe, koncerte, kontinuirano izlaženje
Drenovskog lista, akcije dobrovoljnog darivanja krvi, akcije Crvenog križa, osvojenu nagradu za
najuređeniji MO i ekološki osviješten MO, održan zbor građana o izgradnji POS-ovih stanova,
postavljanje mjerača brzine, pokrenuta aktivnost za ustupanje neiskorištenog parkirališnog
prostora dječjem vrtiću Drenova u sklopu planirane rekonstrukcije.
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Osvrt na problematiku koja je dugogodišnja i tiče se komunalne infrastrukture također nije i
izostao, no Vijeće će ustrajati da se ti problemi i riješe u skladu s realnim mogućnostima.
Aktivnosti koje su u planu za slijedeću godinu koje treba posebno naglasiti su pokretanje projekta
uspostave nove policijske postaje na području Drenove, uz suradnju s MO Pehlin i MO Škurinje,
kao i povećanje sigurnosti građana, uz nastojanje da se smanji daljnja devastacija Drenove,
uređenje Cvetkovog trga i definiranje UPU Gornje Drenove.
Predsjednik Vijeća posebno se zahvalio pojedincima i tvrtkama koji su svojim radom, dobrom
voljom i značajnim donacijama pomogli da planirani programi budu ostvareni na obostrano
zadovoljstvo, kako Vijeća, tako i građana Drenove. Uz zahvalu za podršku i suradnju gospodinu
Dušanu Široli, ravnatelju Direkcije za mjesnu samoupravu, predsjednik Vijeća zahvalio se i Odjelu
za gradsku samoupravu i upravu.
Ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu, gospodin Dušan Širola, naglasio je da je pozitivna
klima koja se osjeća u MO Drenova rezultat pravilno mobiliziranih intelektualnih i materijalnih
snaga, što je jedan dugotrajan proces koji traje i razvija se u okviru mjesne samouprave.
Gospodin Robert Ketović u ime Pikado kluba Romano, zahvalio je Vijeću na suradnji, naročito oko
turnira Romano kup 2008. koji se odvija u sklopu Dana Drenove i uručio predsjedniku prigodnu
zahvalnicu.
Prisutnima se obratio i gospodin Dinko Beaković, naglasivši da je temeljni plan koji treba povezati
"glave skupa" više ulaganja u kapitalne objekte i brži razvoj Drenove.
Vijećnik Zlatko Perković zahvalio je Direkciji za mjesnu samoupravu na podršci za pokretanje
postupka dodjele prostora napuštene zgrade "Vodogradnje" građanima Grohova.
Prigodne zahvalnice u ime Vijeća MO Drenova, predsjednik Vijeća uručio je svim zaslužnim
građanima, udrugama i sportskim klubovima koji su tokom 2008. godine aktivno pomagali i
sudjelovali u ostvarivanju aktivnosti na području MO Drenova, te zaželio svima sretne blagdane i
Novu 2009. godinu.

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.
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