ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Špinut
A.G.Matoša 29
Split,13.11.2014.g.

Z A P I S N I K
s 4. sjednice Vijeća GK Špinut održane 12.11. 2014 g. u prostorijama GK Špinut
s početkom u 19.30. sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj, R.Britvić
Odsutni: M.Vuković, T.Vrgoč (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Špinut Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika s 3.sjednice vijeća
2. Podjela pomoći socijalno ugroženim građanima povodom Božićnih i Novogodišnjih
blagdana
3. Ponude ovlaštenih inženjera za ocjenu stanja zgrade GK Spinut
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 3.sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike da se na računu GK nalazi 4900 kn, koji su
namijenjeni kupovini paketa socijalno ugroženim građanima, te da je korisnik prostorija GK
Boško Marijan spreman donirati 5000 kn za istu svrhu. Jednoglasno je zaključeno da se za

socijalno ugrožene građane kupe paketi u ukupnom iznosu od 9900 kn, te da se podjela istih
izvrši 18.12.2014.
Ad 3.
Vijeće GK je zaprimilo dvije ponude za ocjenu stanja zgrade GK Spinut („statika“ zgrade),
od poduzeća „Projektni biro Konstruktor d.o.o.“ i „Jelić-Inženjering d.o.o.“. O odabiru
povoljnijeg ponuđača odlučit će nadležna služba u Gradu.
Ad4.
Predsjednik Čaljkušić je izvijestio vijećnike o upitima koje je uputio dogradonačelniku
Kovačeviću glede problema grijanja dijela stanovnika Spinuta. Nakon zaprimanja upita,
predstavnik Grada Milivoj Marušić je uputio poziv za sastanak predstavnicima GK.
Vijeće je zaprimilo i primjedbe gđe Reić iz Karamanove ulice na neosvijetljeni prolaz pored
Obrtno tehničke škole, koji po njoj predstavlja sigurnosni problem. Obilaskom lokacije od
strane vijećnika, utvrđena je opravdanost primjedbe, te je upućen poziv Gradu. Gospodin
Stanko Guinović iz Grada je obećao reakciju nakon analize stanja.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike o dopisu predstavnicima stanara koji upozorava na
odgovorno držanje pasa i išetavanje istih.
Vijećnici su jednoglasno zaključili da je projekt izgradnje dječjeg igrališta u Ulici bana
Berislavića veoma važan za kotar i da je neophodno da sve političke opcije Vijeća preko
svojih predstavnika u Gradskom vijeću porade da projekt uđe u proračun Grada za iduću
godinu.
Vijeće je zaprimilo poziv za sastanak od strane vlasnika zemljišta, koje se nalazi pored
benzinske crpke u Spinutu, a koje godinama stoji neiskorišteno. Motiv sastanka je
upoznavanje predstavnika GK s prijedlozima tih obitelji glede poboljšanja sadašnje situacije.
Na sastanak će otići predstavnici Vijeća.
Također, primljena je i zamolba Sindikata umirovljenika Hrvatske za korištenje male dvorane
za sastanke. Istoj zamolbi Vijeće je udovoljilo.
Vijeće je završilo s radom u 21.00.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Špinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

