ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A.G.Matoša 29
Split, 23.11.2016.g.

Z A P I S N I K
s 15. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 23.11. 2016. u prostorijama GK Spinut
s početkom u 19.30 sati.

Prisutni: M.Vuković, R.Britvić, A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj
Odsutni: T.Vrgoč (opravdano)
Gosti: Filip Butorović (pročelnik za MSZiS), Ivan Gudić (predsjednik UVDR 53.b.MDP) i
Goran Biličić (koordinator InfoZona)
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Vijeća
2. Zamolbe Udruga i građana, odgovori i izrada rasporeda privremenog korištenja prostora
GK Spinut do provedbe natječaja
3. Pravila korištenja prostora
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 14. sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.

Ad 2.
Gosp. Filip Butorović, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Grada
Splita objasnio je vijećnicima na koji će se način provesti natječaj za davanje prostora GK za
korištenje na određeno razdoblje.
Vijeće je primilo pisanu zamolbu gosp. Ivana Gudića, predsjednika Udruge veterana
Domovinskog rata 53. bojna MDP, Kaštelanska 6, Split te poslušalo argumente Predsjednika
UVDR 53.b.MDP za dopuštanje privremenog korištenje prostora kotara do provedbe natječaja
za davanje prostora GK i MO u najam udrugama na određeno razdoblje.
Odluka je vijeća kako se UDVR 53. MDP dodjeljuju slijedeći termini u Novoj dvorani; utorak
i četvrtak od 19 do 21h te subota od 15 do 17h. Korištenje dvorane bit će moguće privremeno
do provedbe natječaja za davanje na korištenje prostora kotara.

Prema zamolbi, Vijeće je dopustilo privremeno korištenje prostora Velike dvorane do
provedbe natječaja Udruzi Mi u terminima utorak i četvrtak od 14 do 18h.

Vijeće je potvrdno odgovorilo na zamolbu predsjednika Teakwondo kluba Energy za
privremeno korištenje prostora do provedbe natječaja. Dobiveni termini u Novoj dvorani su
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 14, te od 21 do 22h.

Prema zamolbi, Vijeće je odobrilo privremeno korištenje do provedbe natječaja prostora
Udruzi ZenYoga u Novoj dvorani u terminima utorkom i četvrtkom od 18 do 19h.

Vijeće nije odobrilo korištenje prostora za vježbanje grupi građanki, stanovnica kotara za
rekreacijske svrhe prema programu Freeletics.

Temeljem odluke od s 12. sjednice Vijeća, održane 15.03.2016. potvrđeno je privremeno
korištenje prostora u tri termina po dva sata Karate klubu Dalmacija. Prostori se daju na
korištenje do provedbe natječaja. Dobiveni termini su ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18
do 20h u Novoj dvorani.
Vijeće je poslušalo prezentaciju gosp. Gorana Biličića, kooridnatora InfoZone, u kojemu je
iznio ideje za zajedničke aktivnosti GK Spinut i InfoZone u prostorima kotara. Vijeće i
voditelj su se usuglasili kako ćemo tijekom narednih dva mjeseca izraditi pilot program
"InfoZona u Spinutu".

Ad 3.
Vijeće je donijelo odluku o tome da se svi dosadašnji i novi korisnici Nove sale jave tajniku
radi dogovora o zajedničkom načinu korištenja prostora. Svi korisnici prostora koriste ih
privremeno do provedbe natječaja.
Od svih korisnika (i novih i starih) svih prostorija u kotaru traži se skrb o čistoći prostora
kotara, brižno rukovanje ključevima prostorija dobivenih na privremeno korištenje,
međusobni dogovor i suradnja.

Ad 4.
Vijeće je odlučilo da se novoizrađeni raspored korištenja prostora pošalje Službi za mjesnu
samoupravu kako bi se mogao koristiti prilikom izrade uvjeta natječaja.

Vijeće je završilo s radom u 21.30.

Zapisnik sastavio:

Za Vijeće GK Spinut:

Dinko Pocrnjić

Zoran Sambol

