ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A.G.Matoša 29
Split, 27.05.2016.g.

Z A P I S N I K
s 13. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 25.05. 2016. u prostorijama GK Spinut
s početkom u 19.00 sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj, M.Vuković
Odsutni: R.Britvić, 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 12. sjednice Vijeća
2. Imenovanje članova povjerenstava (Povjerenstvo o dodjeljivanju prostorija na povremeno
korištenje, Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu provjeru prijava
natječaja, Povjerenstvo za bodovanje, Povjerenstvo za prigovore) potrebnih za stupanje na
snagu Pravilnika o davanju na korištenje kotarskih prostorija
3. Proslava Dana GK Spinut
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 12. sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Vijeće GK Spinut je imenovalo sljedeće članove povjerenstava (napomena: eventualne
preostale članove imenuje Grad Split):

Povjerenstvo o dodjeljivanju prostorija na povremeno korištenje: Andrija Čaljkušić,
Maja Planinić, Zoran Sambol
Povjerenstvo za pripremu, provedbu natječaja i administrativnu provjeru prijava
natječaja: Maja Planinić, Tea Vrgoč, Mira Vuković
Povjerenstvo za bodovanje: Andrija Čaljkušić, Stipe Krželj, Zoran Sambol
Povjerenstvo za prigovore: Ranko Britvić
Ad 3.
Dan GK Spinut biti će obilježen 2. Spinutskom bicilijadom (28. svibnja) i prigodnim
domjenkom u prostorijama GK (31. svibnja).
Za potrebe sudionika biciklijade zatražit će se ponuda tvrtke „Ribola“ za okrijepu sudionika
pićem.
Ad 4.
Vijeće je donijelo odluku da se od tvrtke „Čistoća“ zatraže dodatni kontejneri za tetrapak.
U Jobovoj ulici u parku kod k. br. 14 postaviti će se znak zabrane za šetanje pasa. U Teslinoj
ulici, na dopuštenom išetavalištu pasa planira se postaviti ograda, pa će se u tu svrhu
kontaktirati određene tvrtke kao potencijalni donatori postavljanja ograde.
Za potrebe Ultra festivala, GK Spinut će financijski participirati u nabavi kemijskih zahoda, te
će se u tu svrhu zatražiti ponude dviju tvrtki.
Nakon završetka školske godine, u prostorijama kotara organizirati će se razmjena udžbenika
za učenike osnovnih i srednjih škola. Također, u suradnji s PMF-om organizirati će se
radionice robotike za djecu 6-11 godina.

Vijeće je završilo s radom u 21.00.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Spinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

