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ZAPISNIK
S 39. SVEČANE SJEDNICE VMO DRENOVA
39. Svečana sjednica VMO Drenova održana je 17.07.2009. (petak) u 19.00 sati u prostorijama
MO Drenova, Cvetkov trg 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Damir Medved, predsjednik VMO
- Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO
- Katherine Trinajstić, članica VMO
- Miljenko Glavan, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivica Brletić, član VMO
- Stjepan Marković, član VMO
- Zlatko Perković, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio 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 je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednik Vijeća, gospodin Damir Medved, obratio se prisutnim uzvanicima, predstavnicima
udruga, tvrtki, sportskih klubova, te pojedincima s područja Drenove koji su sudjelovali u svim
značajnim aktivnostima na području MO Drenova i pridonijeli njihovoj uspješnoj realizaciji,
naročito pripremama oko Dana Drenove 2009. godine.

Na svečanoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Drenova dodijeljene su dvije godišnje nagrade MO
Drenova - Demiru Bariću, kao pojedincu za razvoj sporta na Drenovi, koji je sa ŠPK
"Rirockclimbing" pokrenuo ureñenje skloništa u Ulici Ružice Mihić u centar slobodnog penjanja, te
postizao i rezultate s najmlañim članovima kluba i na državnom nivou. Organizator je ureñenja
šetnice u sklopu programa Riječkog lokalnog partnerstva na Velom Vrhu.
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Godišnja nagrada dodijeljena je i Pikado klubu “Romano”, takoñer za razvoj sporta na Drenovi, te
za višegodišnje uspješno voñenje kluba i okupljanje mladih ljudi kao i za postignute rezultate i
uspjehe. Pikado klub "Romano" već tradicionalno organizira i turnir u sklopu Dana Drenove, a
nagradu je u ime kluba primio tajnik kluba, gospodin Robert Ketović.
Uz podjelu zahvala mnogobrojnim pojedincima i udrugama koji djeluju na području mjesnog
odbora i pridonose njegovoj uspješnosti u radu, predsjednik vijeća Damir Medved, naveo je da
mjesni odbor Drenova nastoji u potpunosti biti u funkciji grañana Drenove. Naglasio je kako se
ove godine pri dodjeli nagrada imalo za cilj nagraditi mlade ljude i akcije posvećene
oplemenjivanju njihovog slobodng vremena. Na kraju skoro četverogodišnjeg mandata, izrazio je
nadu da će i sljedeći saziv vijeća nastaviti svoj rad na istim temeljima, kao i na transparentnosti u
radu, putem Drenovskog lista i web stranice.
Predsjednik Vijeća, uz prigodan poklon, posebno se zahvalio velečasnom Gabrijelu Bratini koji
uskoro odlazi u mirovinu,. Takoñer se zahvalio i vijećnici Katherini Trinajstić, ovogodišnjoj dobitnici
godišnje nagrade Grada Rijeke za humanitaran rad, vijećnici Zorki Ćoso za uspješno voñenje
Boćarskog kluba Drenova, te tajnici Dolores Linić za predan i uspješan rad, uručivši im bukete
cvijeća.
Uz mnogobrojne uzvanike, sjednici je prisustovao i Miroslav Matešić, zamjenik gradonačelnika. U
svom obraćanju prisutnima naglasio je da iznimno uspješan rad mjesnog odbora Drenova može
poslužiti kao primjer kako bi trebala funkcionirati mjesna samouprava.

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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