ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Spinut
A.G.Matoša 29
Split, 15.03.2016.g.

Z A P I S N I K
s 12. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 11.03. 2016. u prostorijama GK Spinut
s početkom u 19.00 sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, T.Vrgoč, S.Krželj, R.Britvić
Odsutni: M.Vuković (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Spinut Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Vijeća
2. Program udruge „Dyxy“ – izlaganje gđe Meri Butirić
3. Zahtjev KK „Dalmacija“ za korištenjem kotarske prostorije
4. Zahtjev DŠR „Špinut“ za postavljanjem klupa za sjedenje i zahtjev vlasnika spinutskih
parcela (obitelji Rabfeld, Dvornik, Poduje...) za ukidanje Ugovora Grada i DŠR „Špinut“
5. Podjela Uskrsnih paketa
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 11. sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Gospođa Meri Butirić, voditeljica udruge „Dyxy“, izložila je program rada udruge u
narednom periodu, koja je osim uobičajenih aktivnosti za djecu s poteškoćama, iznijela i ideju

o predstavljanju (tribini) uspješnih osoba (slikari, književnici, fotografi...) u našim prostorima.
Vijećnici su podržali ideje njenog izlaganja.
Ad 3.
Karate klub „Dalmacija“ podnio je zahtjev za korištenjem nedavno uređene dvorane u GK
Spinut. Vijeće im je odobrilo korištenje dvorane triput tjedno po dva sata dnevno. S obzirom
da je školska godina već pri kraju i uglavnom upisi počinju u rujnu, iznijeli su zahtjev da
naprave pauzu tijekom ljeta, te bi sa školom karatea nastavili u rujnu. Zahtjev je prihvaćen od
strane vijećnika.
Ad 4.
DŠR „Špinut“ iznio je zahtjev za postavljanjem dviju klupa za sjedenje ispred njihovih
sportskih terena. Istovremeno su predstavnici nekih obitelji (Rabfeld, Dvornik, Poduje...)
zatražili raskidanje Ugovora Grada i DŠR Špinut zbog želje za ulaskom u svoje posjede.
S obzirom da postoje sporovi između DŠR Špinut, Grada i vlasnika navedenih parcela, Vijeće
nije odobrilo postavljanje klupa.
Ad 5.
Vijeće je donijelo odluku da se podjela Uskrsnih paketa građanima slabijeg socijalnog
statusa izvrši 21.ožujka 2016. u 17:30 sati u prostorijama GK Spinut.
Ad 6.
Vijeće je donijelo odluku da se od tvrtke „DES“ zatraži ponuda za održavanje domjenka
povodom Dana GK Spinut dana 31.svibnja.
Zatražene su i ponude tvrtki „Žaluzina“ i „Etag Invest“ za uređenje mjesta za postavljanje
kontejnera u Ulici sedam Kaštela, te ponuda tvrtke „Žaluzina“ za izradu idejnog rješenja
rampe za invalide pri ulazu u prostorije GK. Ponude će, po dobivanju, biti proslijeđene Gradu
na odabir.
Također, od tvrtke „Parkovi i nasadi“ zatražena je ponuda za sadnju dvaju stabala na stražnjoj
strani zgrada Jobova 2-8, na zahtjev stanara.
Od Grada će Vijeće zatražiti postavljanje ograde na lokaciji za išetavanje pasa u Teslinoj ulici.
Raspravljalo se i o potrebi izrade popisa predstavnika suvlasnika zgrada u GK, te o izradi
kotarskih novina povodom Dana GK.

Vijeće je završilo s radom u 21.00.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Spinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

