ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 23. 02. 2018.g.

Z A P I S N I K
s 24. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 20. 02. 2018. u prostorijama GK Spinut s početkom
u 20:00 sati.

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

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Vijeća
2. Izvještaj o radu u 2017. godini
3. Izvještaj o prethodnim događajima i aktivnostima
4. Izrada Programa rada za 2018. godinu
5. Odluke vijeća
6. Planiranje budućih aktivnosti
7. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 23. sjednice vijeća održane 06.12.2017.

Ad 2.
Vijeće je razmotrilo predloženi Izvještaj o radu u 2017. godini te ga jednoglasno prihvatilo.
Izvještaj dostupan na službenim stranicama kotara na poveznici.
Zaključak je kako smo iznimno zadovoljni ostvarenim prema Planu društvenih aktivnosti
jer je većina planiranih aktivnosti ostvarena.
Uz planirane organizirali smo i cijeli niz većih društvenih događaja: Izlet u Kaštel Lukšić,
uključenje u Humanitarnu akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“, proslava 5
godina projekta „Petkom u 5 u subotu u 5 u Splitu - to može samo u Splitu da petak bude u
subotu“, posjet Čarobnjaka Caspera, doček i darivanje djeda Božićnjaka, smotru Civilne
zaštite i Protupožarne preventivne aktivnosti.
Povjerenstvo GK Spinut za Povremeno korištenje prostora intenzivno i transparentno je
donosilo odluke i davalo prostore kotara na korištenje. Više o radu povjerenstva na poveznici.
Plan manjih komunalnih zahvata ostvaren je u većoj mjeri (jedanaest od petnaest planiranih
točaka) iako je proračun Grada izglasan tek sredinom rujna pa je kotar raspolagao s
ograničenim proračunskim sredstvima u prva tri kvartala 2017. godine. Točke koje nisu
ostvarene zahtijevaju veće izdatke i/ili pomoć Grada te smo ih prenijeli u Plan za 2018.
godinu.
Smatramo kako smo ostvarili cilj pravodobne, točne i otvorene komunikacije prema
građanima, udrugama i institucijama. Osnažili smo osjećaj pripadnosti svome kvartu/kotaru te
pojačali svijest o potrebi uključivanja građana u društveni život na najnižoj razini
lokalne/mjesne samouprave.

Ad 3.
Tijekom perioda od sjednice 23. vijeća organizirali smo Humanitarnu akciju darivanja
potrebnih građana te smo intenzivnije krenuli u ostvarenje Plana manjih komunalnih zahvata
za 2017. godinu.
Od većih zahvata završena je rampa za pristup prostorima GK Spinut osobama s
invaliditetom (smanjene pokretljivosti) te je započelo ograđivanje prostora za išetavanje
pasa u Teslinoj ulici.
Manji zahvati obuhvatili su postavljanje betonskih koševa na području kotara te dvije kante za
pseći izmet na službenoj površini za išetavanje pasa u Rendićevoj ulici.
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Izvršena je nabava i dostava 40 novih sjedalica za potrebe kotara nabavljenih iz sredstava
kotara temeljem najma prostora.

Vijeće je 5. siječnja 2018. godine uputilo vodstvu grada (Pročelnici, vodstvo Gradskog vijeća
i komunalno poduzeće Split parking) Prijedlog za raspravu: parkiranje u Gradu Splitu. Naš
web i Tiskano izdanje Slobodne Dalmacije.
Aktivno smo sudjelovali u organizaciji dostave pitke vode cisternama te davali naputke
građanima za mjere i aktivnosti u nepovoljnim zimskim uvjetima.
Dječje radionice, posjeti i predavanja psihologinje, radionice plesa, sportske igraonice i druge
društvene aktivnosti redovito su održavane u kotarskim prostorima.

Dana 5.veljače 2018. godine održali smo sastanak s građanima radi prikupljanja prijedloga za
Program rada za 2018. godinu. Tijekom siječnja i veljače prijedloge smo prikupljali na adresu
kotara pismenima, elektroničkom poštom i elektroničkom web anketom.
Vijećnici su izviješteni o kontaktu firme "EVN Croatia plin" te poslanim studijama
izvedivosti kotlovnice i želji za održavanjem tribine u kotaru Spinut. Vijeće se rado uključuje
u organizaciju tribine kako bi se građani što bolje upoznali s mogućom revitalizacijom
kotlovnice i ponuđenim modelima.
Predsjednik vijeća izvijestio je vijećnike o dobivenim podacima od komunalnog poduzeća
Split Parking doo o korištenju stanarskih garaža. Dobiveni podaci ne sadrže "liste čekanja" te
će ih vijeće dodatno zatražiti.

Ad 4.
Vijeće je raspravilo dobivene prijedloge za Program rada vijeća GK Spinut za 2018. godinu
Ukupno su dobivena 23 papirnata anketna listića, 46 elektronički zapis web ankete, 3
papirnata dopisa građana, 8 elektroničkih poruka te 10 prijedloga na sastanku održanom 5.
veljače 2018. Izravno je s prijedlozima za Programa rada sudjelovalo 90 građana.
Prihvaćeni prijedlozi su prioritizirani te jednoglasno prihvaćeni. Program rada GK Spinut za
2018. dostupan je na web stranici GK Spinut.
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Ad 5.
Vijeće GK Spinut donijelo je jednoglasno sljedeće odluke:
5.a

Vijeće iz vlastitih sredstava nabavlja još 40 sjedalica za potrebe korisnika prostora.

5.b
Vijeće će zatražiti ponude za izmjenu razvodne električnog ormarića koji predstavlja
sigurnosnu opasnost (dotrajalost i nemogućnost potpunog zatvaranja).
5.c

Vijeće će se zatražiti ponude za bojanje zidova i stropa hodnika.

5.d
Odobravamo sredstva do iznosa od deset tisuća kuna za nabavu materijala za
tradicionalnu Uskrsnu humanitarnu akciju za osobe slabijeg imovinskog stanja. Zadužuje se
tajnik za dobivanje ponuda i izvedbu akcije.

Ad 6.
Vijeće je izradilo plan aktivnosti do predviđene sjednice ovoga saziva vijeća u travnju 2018.
godine.
•
•
•
•
•

Drugi veliki odvoz čepova za humanitarnu akciju "Plastičnim čepovima do skupih
lijekova" održat ćemo krajem trećeg tjedna ožujka.
Uskrsnu humanitarnu akciju provest ćemo 26.3.2018. godine u 18:00 sati.
Akciju "Cvjetni balkon Spinuta" započinjemo sredinom ožujka 2018. Završetak akcije
je predviđen za Dan kotara.
Četvrtu "Spinutsku biciklijadu" održat ćemo tijekom svibnja 2018. godine. Biciklijada
će imati edukativan i humanitaran karakter.
Vijeće će započeti izvršenje Plana manjih komunalnih zahvata za 2018. godinu.

Ad .7
Vijeće će uputiti dopis Postaji prometne policije Split u radi problema parkiranja na dijelu
dvosmjerne ulice Rendićeva od broja 39 do broja 45.
Vijeće je završilo s radom u 21:30
Zapisnik sastavio:
Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK
MP
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