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Z A P I S N I K
Sa 1. sjednice Vijeća G.K. Spinut održane 9. 09.2014.g. s početkom u 19:30 s u prostorijama
G.K.Spinut.
Prisutni: Čaljkušić, Planinić, Sambol, Krželj, Vuković, Vrgoč i Britvić.
Predsjednik Vijeća G.K. gosp. Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

DN E V N I

R E D:

1. Hortikulturno uređenje ulice Karamanova 4,6 i 8.
2. Prostori G.K. prijedlozi i primjedbe.
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
A.D.1.
Predsjednik Vijeća gosp.Andrija Čaljkušić je upoznao vijećnike s potrebom
hortikulturnog uređenja devastirane zelene površine u Karamanovoj ulici 4,6 i 8.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili ponudu poduzeća PARKOVI i NASADI te će istu
uputiti u službu za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje.
A.D.2.
Predsjednik Vijeća G.K.gosp. Čaljkušić obavijestio je vijećnike o dopisu koji je
upućen iz Grada o potrebi definiranja prostorija i cijeni koju bi korisnici trebali plaćati.
Vijeće će formulirat prijedloge i primjedbe i uputiti ih Gradu.

A.D.3.
Gđa Planinić, gosp. Čaljkušić i gosp. Sambol obavijestili su vijećnike o sastancima
koje su imali s prestavnicima predškolskih ustanova iz Tesline ulice, te o komunikaciji s
gradskim službama o potrebi obnove dječjeg igrališta u ulici Bana Berislavića na kojemu
je zaključeno da prijedlog izgradnje dječjeg igrališta kreće po proceduri.
Gosp.Andrija Čaljkušić pročitao je zamolbu stanara stambene zgrade Karamanova 6
te su vijećnici zaključili da će uputiti dopis službama u Gradu i predložiti da se na
navedenoj lokaciji postave table o zabrani izvođenja pasa. Također će predložiti Gradu
da se pobrine o održavanju dječjih igrališta na Spinutu, te da se postavi jedan reflektor na
postojeći rasvjetni stup kako bi se dječje igralište kod zgrade Karamanova 6 osvijetlilo i
na taj način spriječilo devastiranje u noćnim satima.
Gosp. Andrija Čaljkušić pročitao je dopis od ČISTOĆE za postavljanje jednog
zelenog otoka.Vijećnici su zaključili da se zeleni otok postavi između kineskog zida u
Plančićevoj ulici i kineskog zida u Rendićevoj ulici gdje se već nalaze kontejneri, te je
dogovoreno da predsjednik vijeća izađe na teren s kolegama iz Čistoće i Grada i utvrde da
li je to prikladno mjesto. Također je dogovoreno da se zatraži od Čistoće da se na parkingu
u Teslinoj ulici uz postojeće kontejnere postavi još jedan za tetrapak i ako je ČISTOĆA u
mogućnosti da po cijelom Spinutu uz sve kontejnere doda još jedan za tetrapak.
Gosp.Čaljkušić pročitao je zamolbu grupe građana da se na privatnoj parceli
postave klupe za igraonicu za pse.Vijećnici su ovaj zahtjev odbili uz obrazloženje da se
radi o privatnoj parceli, uz napomenu kako kotar mora kotarska proračunska sredstva
namjenjena infrastrukturi koristiti za izgradnju, obnovu i održavanje površina/prostora u
vlasništvu Grada – javne površine.

Vijeće je završilo s radom u 22 30.
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