ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Špinut
A.G.Matoša 29
Split, 20.01.2016.g.

Z A P I S N I K
s 11. sjednice Vijeća GK Špinut, održane 20.01. 2016. u prostorijama GK Špinut
s početkom u 20.00 sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, T.Vrgoč, M.Vuković
Odsutni: S.Krželj, 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 10. sjednice Vijeća
2. Rasprava o prijedlozima akata Grada iz područja mjesne samouprave
3. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 10. sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Vijeće GK Spinut je od Grada dobilo prijedloge akata iz područja mjesne samouprave
(Prijedlog nacrta Odluke o mjesnoj samoupravi, Prijedlog nacrta Pravilnika o davanju na
korištenje prostorija u GK/MO, Prijedlog nacrta Pravilnika o financiranju društvenih
aktivnosti koje provode udruge na području GK/MO).

Odlučeno je da se Gradu uputi primjedba na Prijedlog nacrta Pravilnika o davanju na
korištenje prostorija u GK/MO, članak 28., stavak (2). Vijeće predlaže da se posebno
kategoriziraju sale iznad 200 m2 u svim zonama, te u slučaju naše II. ZONE za dvoranu preko
200 m2 predlaže cijenu od 24,00 kn po satu korištenja.
Ad 3.
Vijeće GK je donijelo odluku da se iz kotarskih proračunskih sredstava kupi klimatizacijski
uređaj za potrebe novouređene dvorane u GK Spinut. Također, iz vlastitih sredstava će se
financirati dvije klupe za sjedenje (biti će postavljene kod OŠ „Marjan“) i nekoliko kanti za
otpatke (biti će postavljeni duž Tesline ulice).
Vijeće je raspravljalo i o izgradnji street workout vježbališta u našem GK, te je dogovoreno da
će predsjednik i vijećnici u narednom periodu napraviti analizu iskustava s drugih vježbališta.
Gradu će biti upućeni zahtjevi za financiranjem prilaza za invalide kotarskim prostorijama,
popravka rolo vrata u velikoj dvorani, te zamjene rastalnih osigurača automatskim
osiguračima na razvodnoj ploči u kotarskim prostorima.
Također, Vijeće od Grada zahtijeva postavljanje stupova javne rasvjete kod zgrada Gajeva
17-19 (prethodno su stanari uputili zahtjev kotaru).
Vijeće je pozitivno odgovorilo na zahtjev prof. Ljubice Uvodić – Vranić, koja će jednom
mjesečno (subota poslijepodne) održavati predavanja u kotarskoj velikoj dvorani. Također,
Vijeće je odobrilo održavanje besplatnih dječjih radionica udruzi „Tulipani“ (subotom ujutro).
Vijeće je završilo s radom u 21.30.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Špinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

