11. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 26. rujna 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 6. rujna 2017. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 6. rujna 2017. godine
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2017.
godine i za mjesec srpanj 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za kolovoz i razdoblje I-VIII 2017. godine.
Ad 3) Donošenje odluke o podnošenju zahtjeva za dodjelu naziva Referentnog centra Ministarstva
zdravstva za Alzhmeirovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
ODLUKA
I.
Prihvaća se prijedlog Stručnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče o pokretanju postupka za dodjelu
naziva "Referentnog centra Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi“.
II.
Elaborat Bolnice s dokumentima o ispunjavanju uvjeta proslijediti će se Nacionalnom zdravstvenom
vijeću Ministarstva zdravstva na daljnji postupak.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
-

medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja
Radna mjesta medicinskih sestara upražnjena su radi odlaska zaposlenika u druge ustanove i smrti
zaposlenice.

Na određeno vrijeme:
-

medicinska sestra –tehničar – 2 izvršitelja
Zamjena za radnike koji su na dugotrajnom bolovanju.

-

stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj
Zamjena za dugotrajno bolovanje.

Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
-

psiholozi – 3 izvršitelja
socijalni pedagog – 3 izvršitelja
diplomirani pravnik – 1 izvršitelj
diplomirani ekonomist – 1 izvršitelj
radni terapeut – 2 izvršitelja
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Ad 5) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2017. godinu
ODLUKA
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu na način da se prihodi i rashodi uvećaju za
ukupan iznos od 3.800.000,00 kn, pa iznose 188.710.000,00 kn.
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica planira se za zadnji tjedan mjeseca listopada 2017. godine.
Ad 7) Razno
a) Izgradnja Forenzike
U petak, 22. rujna 2017. godine održan je sastanak s direktorom Zagrebgradnje na kojem su dobivene
informacije o projekciji dodatnih troškova koji se očekuju za završetak građevinskih radova na forenzici
koji bi iznosili cca 4.000.000,00 kn (s PDV-om).
Također, radi stizanja ugovorenog roka očekuje se veći angažman izvođača. Nadamo se da će radovi
biti završeni do kraja ove godine.
Nakon naših dopisa o problemima u izgradnji forenzike, Ministarstvo zdravstva je poslalo dopis
Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu financija o problemu osiguranja dodatnih sredstava za
forenziku. O problemu financiranja obaviješten je i gradonačelnik Grada Zagreba.
b) Javna nadmetanja
U srijedu, 27. rujna 2017. bit će donijela odluka o izboru izvođača radova za adaptaciju „stolarije“ i
Odjela psihogerijatrije.
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