ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Špinut
A.G.Matoša 29
Split,28.10.2015.g.

Z A P I S N I K
s 10. sjednice Vijeća GK Špinut, održane 26.10. 2015 g. u prostorijama GK Špinut
s početkom u 20.30. sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj
Odsutni: T.Vrgoč, M.Vuković, R.Britvić (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Špinut Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Vijeća
2. Prijedlog proračuna GK Spinut za 2016.godinu
3. Zahtjevi udruga za korištenjem kotarskih prostorija
4. Podjela Božićnih paketa socijalno ugroženim građanima
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 9. sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Grad je Vijeću GK Spinut poslao prijedlog proračuna za 2016. godinu. Ukupna kotarska
sredstva su 123 500 kn. Vijeće GK je donijelo odluku da se navedena sredstva raspodijele u
omjeru 80 % - 10 % - 10 % (manji komunalni zahvati – donacije i pomoći – obilježavanje
blagdana i ostale aktivnosti).

Donesen je i komunalni plan za 2016.godinu: uređenje parka kraj Gusara, postavljanje
funkcionalnih kanti za otpatke duž Tesline ulice, obnova rasvjete na potezu Jobova –
Rendićeva ulica, hortikulturno opremanje Ulice bana Berislavića, hortikulturno opremanje i
građevinski radovi u Plančićevoj ulici, pojačavanje prometne horizontalne signalizacije u
Kaštelanskoj ulici na pješačkim prijelazima.
Ad 3.
Vijeće GK je zaprimilo zahtjeve slijedećih udruga za korištenjem kotarskih prostorija:
-

„Most“ (korištenje termina u novouređenoj dvorani utorkom, srijedom, četvrtkom u
vremenu 17-20 h narednih godinu dana)
„Prudencija“ (korištenje termina petkom, subotom i nedjeljom u vremenu 17.30 –
20.00 h)
„MI“ (korištenje termina u velikoj dvorani utorkom i četvrtkom u vremenu 15.30 –
17.30)
„Start“ (korištenje termina dvaput tjedno)
„Chen“ (korištenje termina u maloj dvorani)

Udruzi „Chen“ nije odobreno korištenje termina. Ostalima je, nakon analize plana njihovih
aktivnosti, odobreno korištenje prostorija kotara.
Ad4.
Vijeće GK Spinut će i ove godine donirati socijalno ugrožene stanovnike kotara. Popis osoba
kojima će se donirati Božićni paketi, biti će pribavljen od Centra za socijalnu skrb.
Ad5.
Vijeće GK Spinut zaprimilo je ponude poduzeća „SEM“ i „Elektroradionica Bojčić“ za
izvođenje radova postavljanja rasvjete u Gajevoj ulici. Projekt će biti financiran dijelom iz
sredstava kotara, a ostatak će podmiriti Grad.
Radovi na izgradnji ugibališta u Jobovoj i Rendićevoj ulici su završeni.
Vijeće je završilo s radom u 22.30.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Špinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

