ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Špinut
A.G.Matoša 29
Split,04.03.2015.g.

Z A P I S N I K
s 6. sjednice Vijeća GK Špinut, održane 02.03. 2015 g. u prostorijama GK Špinut
s početkom u 19.45. sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj, T.Vrgoč
Odsutni: R.Britvić, M.Vuković (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Špinut Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika s 5.sjednice Vijeća
2. Izvješće o Civilnoj zaštiti
3. Analiza zahtjeva udruge Bambino i skateboard kluba Urban Element
4. Analiza zahtjeva predstavnika stanara Dalibora Musapa (Plančićeva 8)
5. Podjela paketa socijalne pomoći za Uskrs
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 5.sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike da je Gradu (gdinu Zdenku Radovnikoviću,
voditelju Odsjeka za zaštitu i spašavanje) na njihov zahtjev poslan popis pripadnika Civilne
zaštite za GK Spinut.

Ad 3.
Vijeće GK je zaprimilo zahtjev udruge Bambino (gđa Dunja Stanojević, prostor Udruge
kuhara – SKMER) za podršku nekim njihovim aktivnostima u širenju postojećeg prostora u
Teslinoj ulici. Nakon rasprave, vijećnici su mišljenja da udruga najprije obavi razgovor s
predstavnicima stanara susjednih zgrada, a nakon njihovog pozitivnog mišljenja, Vijeće GK
će donijeti stav suglasnosti.
Vijeće GK je zaprimilo zahtjev i skateboard kluba Urban Element za pomoći u traženju
adekvatnog vanjskog i unutarnjeg prostora za kvalitetno obavljanje njihovih aktivnosti.
Zaključeno je da predsjednik Vijeća kontaktira nadležne službe u Gradu kako bi se klubu
pomoglo u realizaciji njihovih zahtjeva.
Ad4.
Vijeće je zaprimilo pismeni zahtjev (potkrijepljen fotografijama) gospodina Dalibora Musapa,
predstavnika stanara zgrade Plančićeva 8 za izvođenjem manjih komunalnih zahvata na
području oko „gornjeg kineskog zida“. Zaključeno je se gospodina Musapa pozove na
zajednički obilazak spomenutih lokacija s predstavnicima GK, gradskih službi i tvrtke
„Parkovi i nasadi“, kako bi se pronašla kvalitetna rješenja.
Ad5.
Vijeće će za Uskrs organizirati podjelu paketa za socijalno ugrožene stanovnike kotara, te će
tražiti ponude za iste od dva trgovačka poduzeća, koje će proslijediti gradskim službama za
odabir povoljnijeg ponuđača.
Ad6.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike o obavljenoj dodatnoj zaštiti krova kotara od strane
poduzeća „Žaluzina d.o.o.“, u čemu je financijsku potporu pružio Grad.
Vijeće je zaprimilo ponude poduzeća „Žaluzina d.o.o.“ i „Jaga commerce d.o.o.“ za
izvođenjem radova postavljanja keramičkih pločica u jednoj kotarskoj prostoriji. Iste će biti
proslijeđene gradskim službama za odabir povoljnijeg ponuđača.
Vijeće je završilo s radom u 21.30.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Špinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

