OBJAVA ZA MEDIJE

Pametno će ukinuti Spalatum D.M.C jer žele spriječiti
rasipanje gradskog novca
Split, 20. srpnja 2016. – Pametno predlaže novi pristup upravljanju Gradom što će i

realizirati nakon lokalnih izbora 2017. godine.
U osvrtu na jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća, vijećnici stranke Pametno, Marijana Puljak i
Jakov Prkić, istaknuli su goruće gradske probleme i usporenu dinamiku njihovog rješavanja.
- Split je nažalost taoc političkog poraza gradonačelnika kojeg su se svi odrekli i kojem je svaki
prijedlog samo ideja vođena interesom. Smatramo kako je upravo prodaja vrijedne gradske
imovine bezidejan i neuspješan pokušaj punjenja gradskog proračuna, zbog čega smo tražili
povlačenje te točke s dnevnog reda i uspjeli u tome – istaknula je Marijana Puljak, predsjednica
Pametno te dodala – nigdje u Hrvatskoj građani ne plaćaju tako skupu autotaksi uslugu kao u
Splitu. Gradsko vijeće nije prihvatilo naše prijedloge. Zašto se guši zdrava konkurencija i ne
dozvoljava ulaz novim firmama s 50 dozvola ako treba, a sve s ciljem kvalitetnije usluge našim
sugrađanima.
Osim autotaksi usluge, na sjednici su bila sporna i godišnja izvješća gradskih tvrtki među kojima
posebno Spalatum D.M.C. te prijedlog restrukturiranja Prometa, koji u konačnici nije ni usvojen.
Očekivali smo na ovoj sjednici i prijedlog ozbiljnog restrukturiranja Prometa, no dobili smo samo
nesuvisao popis želja temeljen na nekakvim fikcijama tipa "ako se zvijezde poslože kako treba
dobit ćemo na lotu" - kaže vijećnik Jakov Prkić i ističe – kad Pametno osvoji izbore u Splitu,
ugasit ćemo Spalatum D.M.C. Razlozi su jednostavni i očiti – navodi Prkić i dodaje – Spalatum
D.M.C. osnovan je s ciljem razvoja Splita kao turističke destinacije i ostvarenja strateških ciljeva, a
oni se danas bave autobusnim prijevozom, organizacijom lokalnih sajmova i iznajmljivanjem
stupova za ljepljenje reklamnih plakata. I što je najgore, nisu ravnopravan natjecatelj na tržištu
već otimaju posao malim turističkim agencijama i nemaju nove razvojne projekte. Grad stagnira,
stihija upravlja turizmom, a na pitanje kada će se baviti ciljem zbog kojeg su i osnovani,
odgovaraju kako ne znaju ''taj točan datum''.
Uz sve navedeno, na vijećnička pitanja Pametno, odgovori gradonačelnika također su bili
neprihvatljivi. Na pitanje zašto je gradilište u Puntarskoj ulici na Marjanu izuzeto od sezonske
zabrane izvođenja radova, odgovor je šutnja. Gradonačelnik je obećao pismeni odgovor kojem se
Pametno ne nada jer na neka ''škakljiva'' pitanja odgovore čekaju već više od godinu dana. Na
pitanje kada će se komunalno urediti opasne ulice u kotaru Žnjan, odgovor je kako za to nema
novca, ne samo ove godine već ni u 2017. godini.
U stranci Pametno smatraju kako je ovo sramotan odnos spram građana i kako je vrijeme da se
vrijednim gradskim resursima upravlja stručno i kvalitetno, što će građani sigurno prepoznati u
njihovoj viziji Splita 2017 – 2021. godine i dalje.

