ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 31. 3. 2017.g.

Z A P I S N I K
s 18. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 31. 3. 2017. u prostorijama GK Spinut s početkom u
19:00 sati.

Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić, Ranko Britvić i Zoran Sambol
Opravdano odsutne: Mira Vuković i Tea Vrgoč
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Vijeća
2. Odluke vijeća kotara
3. Rasprava o prijedlogu Kućnog reda kotara
4. Izvještaji o aktivnostima iz prethodnog razdoblja
5. Plan aktivnosti u idućem periodu
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 17. sjednice vijeća održane 15.2.2017.

Ad 2.
Vijeće jednoglasno donosi odluku o održavanju Uskrsne humanitarne akcije sugrađanima
slabijeg imovinskog stanja. Akcija će se održati 12. travnja s početkom u 18 sati. Vijeće za tu
potrebu odobrava sredstva iz proračuna kotara. Zadužuju se tajnik i potpredsjednik Čaljkušić
za realizaciju akcije.

Vijeće potvrđuje odluke Povjerenstva za povremeno korištenje prostora GK Spinut po kojima
svi privremeni korisnici prostora od 1. travnja naknadu za korištenje bez zadrške trebaju
uplaćivati na račun HR 4023300031840900000 Model 24 s pozivom na broj odobrenja 7722
uz opis "vlastita sredstva GK Spinut; korištenje prostora".
Termini koji se naplaćuju su termini odobreni za privremeno i povremeno korištenje od strane
Vijeća GK Split i Povjerenstva za povremeno korištenje.
Nakon potpisivanja ugovora s Gradom za korištenje prostora na "određeno vrijeme" korisnici
će plaćati one termine koje su dobili provođenjem natječaja.

Vijeće je donijelo odluku kojom službeno zahtjeva od Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i redarstvo izvršenje već traženog iscrtavanja pješačkog prijelaza u Jobovoj 12.
Vijeće je višekratno uputilo zahtjeve (posebice nakon nezgode na spornom križanju) za
obnovu pješačkog prijelaza uz stavljanje vertikalne signalizacije.
Elektronička komunikacija i zahtjev u prilogu ovom zapisniku:
PješačkiJobova12Komunikacija.pdf i PješačkiPrijelazJobova12.docx (20.6.2015.)
Od istoga Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo vijeće službeno zahtjeva
poduzimanje radnji za definiranje jednosmjernih ulica u Spinutu prema upućenim
prijedlozima od 8. studenoga 2016. godine.
Elektronička komunikacija i zahtjev u prilogu:
 JednosmjerneUliceSpinutKomunikacija.pdf,
 PrometJednosmjerneUliceZamolbaGKSpinut.txt,
 PrijedlogJednosmjernih20161006.jpg i
 Rendićeva37-43PogledSjever.jpg

Ad 3.
Vijeće je raspravilo prvi prijedlog "Kućnoga reda" GK Spinut i zadužilo predsjednika kotara
neka potvrdi status i mogućnost organizacije čišćenja prostora kotara u Službi za mjesnu
samoupravu, zaštitu i spašavanje.

Vijeće zanima hoće li u ugovorima s Gradom korisnici prostora na određeno vrijeme biti
navedena obveza čišćenja i mogu li se dodatna sredstva uplaćivati na podračun kotara za
troškove čišćenja.
Vijeće će se raspitati o stvarnim i održivim troškovima čišćenja prostora kod firmi čija je to
djelatnost radi izrade modela koji će biti predložen korisnicima prostora.

Ad 4.
Vijećnici su izviješteni o sastanku s predstavnicima "Savjeta mladih grada", Udruge mladih
"Prijatelj", predstavnicima drugih kotareva i pročelnikom Službe za mjesnu samoupravu,
zaštiti i spašavanje na temu "Uklanjanje arhitektonskih barijera po GK i MO" održanoga 22.
veljače 2017. godine.
Zaključak je vijeća kako će se pri izradi projekta pristupne rampe prostorima GK Spinut,
Matoševa 29, vijeće konzultirati s predstavnicima Udruge mladih "Prijatelj".
Predstavnici kotara rado su se odazvali pozivu vodstva Odreda izviđača pomoraca "Spinut" te
je održan sastanak na kojemu dogovorena dugoročna suradnja s izviđačima. Dogovorene su
dvije zajedničke akcije: "Dječje igre Spinuta" i 3. Biciklijada povodom Dana kotara.
Potpredsjednik i predsjednik kotara održali su sastanak s direktorom gradske firme "Split
parking" g. Markom Bartulićem na kojemu su raspravili probleme prometa u mirovanju u
Spinutu, statusa javnih parkirnih mjesta i garaža. Dobiveni uvidi u planove koje će "Split
parking" predložiti Gradskom vijeću Splita za rješavanje problema parkiranja u gradu.
Predsjednik vijeća izvijestio je vijeće o poduzetim aktivnostima od strane ravnateljice OŠ
Spinut u svezi problema sigurnosti na školskom igralištu. Stav je vijeća kako će zajednički
nastupiti prema gradskim službama kako bi se sigurnosni problemi što prije riješili te zatražiti
istodobno postavljanje rasvjete na igralištu.
Vijeće je izviješteno o razgovorima s organizatorima turnira na "Male branke". Vijeće će po
službenom zahtjevu organizatora za odobravanje održavanja turnira uputiti dopise za davanje
suglasnosti svim odgojno-obrazovnim ustanovama koje koriste prostor školskog igrališta OŠ
Spinut u Teslinoj ulici za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

Ad 5.
Udruga Tulipani organizira izlet za djecu Spinuta u Kaštel Lukšić s posjetom Dvorcu Vitturi
20. travnja 2017. godine. Predstavnici vijeća priključit će se izletu.

Vijeće će organizirati sastanak s prometnim stručnjacima radi prikupljanja stručnih prijedloga
za što bolju organizaciju prometa u mirovanju i kretanju.
Ad 6.
Vijeće je raspravilo tekuću komunalnu problematiku u kotaru.

Vijeće je završilo s radom u 20:30

Zapisnik sastavio:

Za Vijeće GK Spinut:

Dinko Pocrnjić

Zoran Sambol

