33. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 2. lipnja 2016. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća održane 2. svibnja 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća održane 2. svibnja 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2016. godine
i za mjesec travanj 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2016.
godine i za mjesec travanj 2016. godine
Ad 3) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
1. medicinska sestra tehničar – 5 izvršitelja
2. specijalist internist – 1 izvršitelj, rad s polovicom punog radnog vremena
Na određeno vrijeme
1. medicinska sestra tehničar – 3 izvršitelja
Ad 4) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 13,00 sati.
Ad 5) Razno
a) Prof. Stavljenić je upitala kakva je situacija sa prekovremenim satima.
Ravnatelj je odgovorio da su isplaćeni svi ostvareni prekovremeni sati zaključno sa ožujkom 2016.
(cca 30% ljudi je zatražilo korištenje slobodnih dana umjesto plaćanja). Na sastanku s Radničkim
vijećem dogovoreno je da će se prekovremeni sati obračunavati iznad ostvarenog viška od šest sati
mjesečno, a tih šest sati će služiti za pokriće eventualnog manjka sati u sljedećem mjesecu do kojeg
dolazi zbog rasporeda u smjenskom radu koji teško može omogućiti propisani mjesečni fond sati.
b) Izgradnja novog Zavoda za forenzičku psihijatriju
Ravnatelj je dao informaciju o napredovanju građevinskih radova na izgradnji novog Zavoda.
Također je obrazložio da je Bolnica pripremila i predala projektni prijedlog za financiranje izgradnje
forenzike iz EU fondova sukladno uputama Središnje agencije za financiranje. Za otprilike dva do tri
tjedna očekujemo završetak postupka, a onda slijedi potpisivanje ugovora.
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c) Rekonstrukcija Odjela za psihogerijatriju
Ravnatelj je informirao Upravno vijeće o situaciji s rekonstrukcijom psihogerijatrije. Projektna
dokumentacija za Odjel psihogerijatrije čija adaptacija i rekonstrukcija je ušla u gradski proračun još
uvijek se radi i bit će gotova negdje u osmom mjesecu. Još uvijek se čeka odobrenje Zavoda za
zaštitu spomenika kulture o načinu sanacije jer je prijedlog da se cijela zgrada sruši i napravi
faksimil te zgrade, odbijen.
Iz toga proizlazi da bi radovi nakon provedenog postupka javnog nadmetanja mogli najranije početi
tek u 11 mjesecu, te se ne bi uspjelo potrošiti 10 milijuna kuna za tu investiciju u ovoj godini.
Predložili smo da se taj novac preusmjeri u adaptaciju zgrade „stolarije“, buduće zgrade za radno
okupacionu terapiju s obzirom da za tu adaptaciju imamo građevinsku dozvolu. Obavljen je razgovor
s pročelnikom Gradskog ureda za financije gospodinom Kojićem koji smatra da ukoliko se Gradski
ured za zdravstvo bude složio s tim prijedlog ne bi trebalo biti problema oko prenamjene sredstava.
d) Povodom obilježavanja Dana prava osoba s duševnim smetnjama u RH u ponedjeljak, 6. lipnja
2016. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održat će se simpozij „Evaluacija
jednogodišnje primjene novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj“.
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