2. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 21. prosinca 2016. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća održane 22. studenoga 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća održane 22. studenoga 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2016.
godine i za mjesec studeni 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2016.
godine i za mjesec studeni 2016. godine
Ad 3) Imenovanje pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Bolnice
ODLUKA
Sukladno članku 27. Statuta Psihijatrijske bolnice Vrapče Štefica Bagarić, dipl. med. techn. imenuje se za
pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo – glavnu sestru Bolnice u mandatnom razdoblju od četiri godine, a koje
počinje teći od 20. siječnja 2017. godine.
Ad 4) Donošenje Plana potrebnih specijalizacija za 2017. godinu
ODLUKA
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2017. godini planiraju se:
- tri specijalizacije iz psihijatrije
Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za:
-

medicinska sestra/tehničar SSS – 4 izvršitelja

Ad 6) Prijedlog izmjene Odluke o korištenju viška prihoda poslovanja iz 2015. godine.
ODLUKA
Prihvaća se prijedlog izmjene Odluke o korištenju viška prihoda poslovanja iz 2015. godine.
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Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica zakazana je za 25. siječnja 2017. godine u 14,00 sati.
Ad 8) Razno
a) Sastanak „stolarija“
Predstavnici Gradskog ureda za zdravstvo, predstavnici Ureda za izgradnju Grada, glavna
projektantica i predstavnici Bolnice održali su 12. prosinca 2016. godine sastanak o izgradnji
„stolarije“. Na sastanku je dogovoreno da se troškovnik razdvoji posebno na građevinski dio, a
posebno na nabavu opreme kako bi se moglo što prije krenuti s postupkom izbora izvođača radova.
Također je navedeno da na troškovnik treba dobiti suglasnost Gradskog ureda za zdravstvo.
b) Toplovod
Radovi na toplovodu, 15. prosinca 2016. u potpunosti su završeni. Zbog učestalih probnih punjenja i
pražnjena sistema vodom tijekom izvođenja radova veća je stavka utroška za vodu.
c) Isplata božićnice
U četvrtak, 22. prosinca 2016. izvršit će se isplata božićnica na račun zaposlenika u visini od
1250,00 kn.
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