ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 9.12.2016.g.

Z A P I S N I K
sa 16. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 9.12. 2016. u prostorijama GK Spinut
s početkom u 17.00 sati.

Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić i Zoran Sambol
Odsutni: Mira Vuković, Ranko Britvić i Tea Vrgoč (opravdano)
Gosti: Jasmin Hasukić (Odjel prevencije MUPa) i Paško Ugrina (voditelj Odjela prevencije
MUPa)
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Vijeća
2. Razgovor s predstavnicima MUPa, odjela za prevenciju kriminala SDŽ
3. Izvještaji o održanim sastancima, društvenim aktivnostima i komunalnim radovima
4. Plan aktivnosti za prosinac
5. Zahtjevi udruga i građana
6. Odluke vijeća
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 15. sjednice vijeća održane 23.11.2016.
Ad 2.
S predstavnicima MUPa zaduženima za prevenciju kriminala iz PU SDŽ raspravljene su
nedavne pojave kriminaliteta u kotaru, općenito stanje sigurnosti, promet u mirovanju te
najbitniji problemi kotara.
Vijeće je izviješteno kako je policija obradila 15-20 osoba u svezi napada na tri ženske osobe
u Spinutu koji su se dogodili prije nekoliko tjedana. Počinitelj nije pronađen i daljnje
policijsko postupanje je u tijeku uz povećanu nazočnost službi u kotaru. S predstavnicima
kotara dogovorena je suradnja u vidu češćih obilazaka kotara od strane kotarskog policajca te
zajedničkih akcija prometnih stručnjaka i kotarskih vijećnika radi pronalaženja kvalitetnih
prometnih rješenja.
Ad 3.
Predsjednik kotara izvijestio je vijećnike o održanim službenim sastancima s predstavnicima
gradskih službi u svrhu pripreme natječaja za davanje prostora GK/MO na korištenje na
određeno razdoblje.
Podaci prikupljeni na sastanku s građanima i predstavnicima suvlasnika te elektroničkom
anketom su obrađeni i predstavljaju temelj za izradu Plana društvenih aktivnosti i Plana
manjih komunalnih zahvata kotara za 2017. godinu.
Postignuta razina društvenih aktivnosti u kotaru je zadovoljavajuća, u planovima je tijekom
veljače 2017. napraviti pilot program s udrugom InfoZona za uključivanje mlađih dobnih
skupina u rad kotara. Informiranje građana o aktivnostima vrši se putem službenih
elektroničkih medija kotara: web i Facebook stranice te elektroničkog biltena.
Izvješće o obavljenim komunalnim radovima; popravak nogostupa u Rendićevoj ulici,
postavljena dodatna rasvjeta u Gajevoj, završeni hortikulturni radovi na semaforiziranom
križanju, posađena dva kestena u Jobovoj ulici, uređen park kod Gusara, završeni građevinski
radovi u Plančićevoj, postavljen i ukraden znak zabrane išetavanja pasa u Jobovoj ulici,
postavljene klupe ispred gimnazija u Teslinoj, postavljen stup u ulici Berislavićevoj, stavljen
koš za otpatke i nova rasvjetna tijela u Teslinoj ulici.
Ad 4.
Vijeće priprema humanitarnu akciju za osobe slabijeg imovinskog stanja koja će se održati
19.12. u 17:00. U planu je izrada drugog broja Spinutskih novina, sastanak volontera Spinuta
radi pripreme projekata za obnovu koševa na školskom igralištu u suradnji sa školom.
Tijekom prosinca nastavljaju se stalne društvene aktivnosti; rad plesnog kluba Salsa Split,
karate kluba Dalmacija i vježbanje ZenYoge. Povremene aktivnosti; predavanje psihologinje,

radionice udruge Tulipani, radionice izrade sapuna i radionica plesnog kluba "Vruća
čokolada".

Ad 5.
Od trenutku provedbe natječaja za davanje prostora na određeno razdoblje (ugovor na 3
godine), tajnik kotara izdavat će račune. Uprihođena sredstva bit će sredstva kotara i služit će
prvenstveno za potrebe održavanja i opremanja prostora kotara.
Prostori kotara dodjeljuju se povremeno na zahtjev udruga i građana, a prema odlukama
"Povjerenstva za dodjeljivanje prostora na povremeno korištenje". Kontakt povjerenstva je
elektronička pošta vijecegkspinut@gmail.com

Ad 6.
Vijeće je donijelo odluke:
a) U svezi uzurpacije privatnog prostora u Rendićevoj 17 i dopisa gđe. Maleš - Vijeće će
izvijestiti gradske službe s opisom trenutačne situacije i tražiti od grada poduzimanje
postupaka kako bi se riješio komunalni problem zauzimanja privatne površine od strane trećih
osoba.
b) Vijeće je odobrilo sredstva za održavanje Božićne humanitarne akcije GK Spinut koja će se
održati 19.12.2016. u 17:00.
c) Vijeće odobrava sredstva za slanje čepova poštom čepova prikupljenih u humanitarnoj
akciji "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".
d) Vijeće je nakon konzultacija sa službama odlučilo ne podržati zahtjev za pomicanjem
kontejnera iz Spinutske/Đorđićeve na Matoševu ulicu.
e) Vijeće će poslati zahtjev Gradu za kako bi se službeno donijela odluka da se prostor za pse
na Poljudskom šetalištu izuzme iz službenih prostora za išetavanje i istrčavanja pasa.
Prostor je sada u koncesiji HNK Hajduk i pod nasadima maslina te kao takav neprikladan za
pse. Istodobno vijeće šalje na prijedlog Gradu novi prostor za pse; Rendićeva ulica (Donji
kineski) sjeverna strana i to istočna trećina zelene površine.
f) Vijeće će zajedno sa OŠ Spinut poslati zahtjev službama Grada za pomicanjem aparata za
igre na sreću s kioska u Teslinoj ulici u samoj blizini škole. Problematika je prethodno
raspravljena na "Vijeću za prevenciju kriminala GK Spinut".
g) Vijeće će uputiti dopis Gradonačelniku, Predsjedniku GV Splita i svim gradskim
vijećnicima za donošenjem odluke za zabranu ispijanja alkohola na javnim mjestima.

h) Vijeće će od stručnih službi Grada tražiti mišljenje o pravnom statusu registracije adresa
fizičkih osoba i udruga na adresi Gradskog kotara Spinut, Matoševa 29.

Ad 7.
Raspravljena je problematika prometa u mirovanju u kotaru. Nakon akcije s prometnim
stručnjakom MUPa i prikupljenih prijedloga, vijeće će poslati službama prijedloge za izradu
projekata.

Vijeće je završilo s radom u 18:45

Zapisnik sastavio:

Za Vijeće GK Spinut:

Andrija Čaljkušić

Zoran Sambol

