ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 5. 5. 2017.g.

Z A P I S N I K
s 19. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 5.5.2017. u prostorijama GK Spinut s početkom u
19:00 sati.

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

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Vijeća
2. Odluke vijeća kotara
3. Komunikacija prema građanima i službama
4. Rasprava i odluke o komunalnim aktivnostima
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 17. sjednice vijeća održane 20.5.2017.

Ad 2.
Vijeće kotara izviješteno je o organizaciji akcije "Dječje igre Spinuta" koja će se održati u
suradnji s OIP Spinut, Udrugom Tulipani i HVK Gusar dana 13.5.2017. u prostoru veslačkoga
kluba Gusar s početkom u 10:00.
Vijeće je odobrilo sredstva za realizaciju akcije i zadužilo predsjednika kotara za nabavu.
Tradicionalna 3. biciklijada GK Spinut održat će se dana 27.5.2017. u povodu proslave Dana
kotara Spinut i Dana župe PBDM. Vijeće je odobrilo sredstva za organizaciju akcije te se
zadužuje potpredsjednik Čaljkušić za kontakt prema BK Marjan.
Vijeće je odobrilo potrebna sredstva za organizaciju proslave Dana kotara Spinut koji će se
održati 31.5.2017. s početkom u 19:30 u prostorima kotara. Tajnik kotara i potpredsjednik
Čaljkušić zaduženi su za organizaciju i dogovor
Nakon rasprave o Kućnom redu na prethodnoj i ovoj sjednici vijeća, vijeće je jednoglasno
prihvatilo "Kućni red" GK Spinut. Kućni red GK Spinut priložen je ovom zapisniku i oglašen
na oglasnoj ploči kotara. Svi korisnici prostora dužni su ga se pridržavati.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluke o davanju na povremeno korištenje velike dvorane
Udruzi Art Yoga tjedno utorkom i četvrtkom u 18:00, te Udruzi 53. BMDP ponedjeljkom,
srijedom i petkom u 18:00.
Odluke o davanju na povremeno korištenje prostora bit će valjane te dostavljene korisnicima
nakon potpisa Povjerenice na ugovore koji su spomenuti korisnici potpisali s Gradom za
korištenje prostora GK Spinut na određeno razdoblje.
Vijeće kotara jednoglasno je donijelo odluku kako nazočnost predstavnika kotara nije nužna
na sastanku predstavnika Grada/Službi s Udrugom Dyxy, korisnikom prostora GK Spinut.
Vijeće ne može i ne smije ulaziti u financijsko poslovanje Udruge.

Ad 3.
Vijeće je izviješteno o statusu sredstava raspoloživih za II. kvartal 2017. godine uslijed
nepostojanja proračuna Grada Splita. Raspoloživo je ukupno 21.083,84 kune.
Prema Planu manjih komunalnih zahvata za 2017. godinu, vijeće je donijelo odluku započeti s
realizacijom projekta "pristupne rampe za invalide" prostorima kotara u Matoševoj 29 u
suradnji s Gradom. Vijeće će od Službi zatražiti sufinanciranje projekta.
Nakon dopisa i komunikacije s ravnateljicom OŠ Spinut, vijeće se složilo s planom obnove
koševa iz sredstava škole.
Vijeće je razmotrilo zahtjev Cvjećarnice u Fra Boninoj ulici br.8 za osiguranje prolaza
pješacima, koji je sada onemogućen parkiranim vozilima. U ovisnosti o tome hoće li vlasnici

obrta (i obližnje mesnice) participirati u trošku postavljanja izvršit će se odabir vrste stupa uz
označavanje dodatne horizontalne signalizacije za zabranu parkiranja.
Razmotren je i odobren zahtjev predstavnika suvlasnika Jobove 1 za postavljanje dvije
dodatne betonske polukugle s istočne strane nebodera pomaknute od strane izvođača obnove
fasade nebodera.

Ad 4.
Predsjednik vijeća obavijestio je članove o stalnom deponiranju smeća i komunalnog otpada
na prostoru za istrčavanje pasa u Teslinoj ulici. Zahvaljujemo komunalnim poduzećima
Parkovima i Nasadima i Čistoći na naporima pri uklanjanju nereda koje nesavjesni građani
odlažu iza kontejnera na zelenoj površini.
Prilikom izrade ograde za prostor za pse stavit će se ojačana i povišena ogradu prema
kontejnerima. Od kontejnera prema parkiralištu postavit će se dodatni stupovi kojima će se
onemogućiti parkiranje vozila neposredno ispred kontejnera.
Vijeće će educirati građane o načinu korištenja raspoloživih ukupno 10 kontejnera mjesečno
3. dana u mjesecu namijenjenih građanima Spinuta za odlaganje glomaznog otpada. U pravilu
građani nazovu tajnika za raspoređivanje najviše 3 od 10 raspoloživih kontejnera. U takve
kontejnere ne odlaže se građevinski otpad – šut.
Vijeće je primilo zahtjev Firme EVN Croatia Plin za održavanje sastanak u svezi ponude za
izradom studije isplativosti korištenja kotlovnice Spinut. Vijeće je mišljenja kako sastanak
treba održati s predstavnicima Grada, dok sama komunikacija i možebitna izrada studije ne
smije prejudicirati način korištenja, buduću koncesiju i energent koji će se koristiti.
Vijeće je stajališta kako buduće korištenje kotlovnice (sada u vlasništvu RH) mora biti za
građane Spinuta dugoročno i održivo, uz korištenje više različitih energenata i napomenu;
cijena isporučenog kWh energije ne smije biti veća od cijene kWh električne energije u
jeftinijoj tarifi. Vijeće pozorno prati pravne aktivnosti Grada u cilju uknjižbe vlasništva nad
objektom kotlovnice.
Zadužen je predsjednik kotara za komunikaciju prema Službi u Gradu; osobama za
"koordinaciju i rad komunalnih poduzeća" te organizaciju sastanka.
Vijeće je primilo odgovore na zahtjev Službi za pomicanju "betonskih polukugli" u Gajevoj
ulici u svrhu ravnopravnosti korištenja javnog prostora od strane svih građana. Izviješteni smo
kako su polukugle nužne radi sigurnost pješaka, raspravili smo kako bi prema tome trebalo
polukugle staviti duž cijele sjeverne strane Gajeve ulice.
Upoznati s prijedlogom firme Split parking o mogućem prijedlogu početku naplate parkiranja
prvo u Gajevoj ulici te zatim u cijelom kotaru smatramo kao će se problem polukugli trebati
riješiti s ocrtavanjem parkirnih mjesta.

Vijeće kotara prije prijedloga za naplatu parkiranja i početka rasprave na Gradskom Vijeću će
ustrajati na izgradnji "javnih garaža/parkirališta-ispod/iznad postojećih parkirališta,
javnoprometnih površina, igrališta i neuređenih površina" prema Izmjenama i dopunama
Generalog urbanističkog plana Grada Splita.
Prema planu na poveznici http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=17058 u Spinutu i najbližem
susjedstvu planirani su sljedeći objekt: (1 plavo) Teslina 120, (3 plavo) Mandalinska 120, (4
plavo) Gajeva 110, (5 plavo) Poljud (za PŠ Marjan) 160 te Poljud garaža 400 (3 zeleno).
Ukupno je to dodatnih 910 javnih parkirnih mjesta.
Vijeće je izviješteno kako je prostor oko stadiona Poljud i te ravnina južno od stadiona (Ulica
8. mediteranskih igara) prometna površina i na njoj vrijede prometna pravila.

Ad 5.
Sredstva prihoda od davanja prostora na povremeno korištenje uplaćena na račun Grada,
podračun kotara prema internoj evidenciji iznose približno 2.630,00 kuna.
Vijeće će nastaviti komunikaciju prema službama i institucijama (MUP) za rješavanje
problema prometa u kretanju i mirovanju u Spinutu.
Povjerenstvo za povremeno dodjeljivanje prostora obaviješteno je kako radi ispravnosti
izbornog postupka za lokalne izbore 2017. godine 20. i 21. svibnja ne daje prostore na
korištenje.

Vijeće je završilo s radom u 20:30

Zapisnik sastavio:

Za vijeće

Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK

Andrija Čaljkušić
potpredsjednik vijeća
MP

