31. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 29. ožujka 2016. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća održane 1. ožujka 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća održane 1. ožujka 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za veljaču i razdoblje I-II 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za veljaču i razdoblje I-II 2016. godine.
Ad 3) Prijedlog odluke o raspolaganju viškom prihoda poslovanja
ODLUKU
I.
Višak prihoda poslovanja po završnom računu Klinike za psihijatriju Vrapče za 2015. godinu u iznosu od
1.311.935,69 kn koristit će se kako slijedi:
- iznos od 1.100.000,00 kn za nabavu nefinancijske imovine u 2016.godini i to.
o za nabavu rezervnog kotla u novoj plinskoj parnoj kotlovnici u iznosu od 1.000.000,00 kn.
o za izmjenu toplovoda u krugu Bolnice iznos od 100.000,00 kn
- iznos od 211.935,69 kn za pokriće troškova poslovanja u 2016. godini.
II.
Ova odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za zdravstvo radi
ishođenja suglasnosti.
Ad 4) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2016.
ODLUKU
I.
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu na način da se rashodi - izdaci povećaju za
ukupan iznos od 1.100.000,00 kn iz prenesenog dijela viška prihoda iz 2015. godine koji će se koristiti za
dodatno ulaganje na građevinskim objektima – izmjenu toplovoda u krugu Bolnice i ugradnju rezervnog kotla
u plinsko parnoj kotlovnici.
II.
Nastavno na točku I. ove Odluke prihvaća se rebalans Plana dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i
opremi za 2016. godinu koji se utvrđuje kako slijedi:
- Nabava i instaliranje sigurnosnih kamera
- Izmjena toplovoda u krugu Bolnice

50.000,00 kn
2.100.000,00 kn (decent. sredst. 2.000.000,00 kn
vlastita sredstva – preneseni dio
viška 100.000,00 kn)

- Rezervni kotao u plinskoj parnoj kotlovnici

1.000.000,00 kn (vlastita sredstva – preneseni
dio viška)
__________________________________________________________________________________
Ukupna planska vrijednost
3.150.000,00 kn
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Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKU
I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:
-

stručni prvostupnik radne terapije – 1 izvršitelj
stručni prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj

II.
Ova odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za zdravstvo radi
ishođenja suglasnosti.
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća planira se za utorak, 26. travnja 2016. godine u 13,00 sati.
Ad 7) Razno
a) Molba za produženje radnog odnosa ravnatelju do isteka mandata
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina informirala je da je ravnatelj Bolnice, prof. dr. sc. Vlado Jukić
podnio molbu za produženje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života, a do isteka mandata
ravnatelju koji ističe 15. srpnja 2018. godine.
Zatim je zamolila ravnatelja da napusti sjednicu.
Zatim je zamolila za informaciju da li je Stručno vijeće raspravljalo o tome.
Predsjednica Stručnog vijeća je iznijela da je Stručno vijeće imalo na dnevnom redu zamolbu ravnatelja
za produženje radnog odnosa te je na sjednici donijelo jednoglasnu odluku o pružanju podrške
ravnatelju za produženje radnog odnosa do isteka mandata. Pisano izvješće dostavljeno je Upravnom
vijeću.
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, dr. Domagoj Vidović, je dodao da je i Radničko vijeće također
podržalo zamolbu ravnatelja.
Nakon toga Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se odobrava produljenje radnog
odnosa prof. dr. sc. Vladi Jukiću nakon navršenih 65 godina života pa do isteka mandata ravnatelja
Bolnice na koji je izabran Odlukom Upravnog vijeća Bolnice sa 9. sjednice od 29. travnja 2014. godine.
Ova Odluka uz detaljno obrazloženje dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravlja radi
ishođenja prethodne suglasnosti.
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