13. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 10. rujna 2014. godine
ODLUKE I ZAKLJUČCI
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 17. srpnja 2014. godine
Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća održane 17. srpnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za srpanj i I-VII 2014. godine i za kolovoz i I-VIII 2014.
godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za srpanj i razdoblje I-VII 2014. godine te za kolovoz
i razdoblje I-VIII 2014. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 7. 2014. godine i za
razdoblje od 1. 1. do 31. 8. 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 7. 2014. godine te za razbolje od
1.1. do 31. 8. 2014. godine.
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora:
a) sa osiguravajućim društvima
b) za sanaciju kanalizacijske mreže
a) Sklapanje ugovora s osiguravajućim društvima
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora s osiguravajućim društvo Croatia osiguranje d.d. za
osiguranje imovine, iznos premije 35.279,57 kn i s osiguravajućim društvo Generali osiguranje d.d. za
osiguranje opće odgovornosti, iznos premije 24.501,08 kn.
b) Sklapanje ugovora za rekonstrukciju kanalizacijske mreže
ODLUKU
I.
Odobrava se sklapanje Ugovora između Klinike za psihijatriju Vrapče i tvrtke AMB GRADNJA d.o.o. iz
Zagreba, Prilaz baruna Filipovića 15, za izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže u krugu
Bolnice na iznos od 818.466,00 kn (ukupno s PDV-om 1.023.082,50 kn) čija ponuda je prihvaćena kao
najpovoljnija nakon provedenog javnog nadmetanja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,
NN 83/13 i NN 143/13).
II.
Radovi iz točke I. ove Odluke financirat će se iz sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustave u 2014. godini.
III.
Ova Odluka dostavit će se gradonačelniku Grada Zagreba radi ishođenja suglasnosti.
Ad 5) Informacija o potrebi prenamjene decentraliziranih sredstava
ZAKLJUČAK
Prihvaća se informacija o potrebi prenamjene decentraliziranih sredstava.
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