2. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 20. prosinca 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 22. studenog
2017. godine
godine.

Prihvaćen je zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 22. studenog 2017.

Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2017.
godine i za mjesec studeni 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice razdoblje I-XI 2017. godine te za mjesec studeni
2017. godine.
Ad 3) Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
ODLUKA
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
Ad 4) Zahtjev za odobravanje - nastavka radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz
mirovnu
- zapošljavanja na neodređeno i određeno vrijeme
a) Nastavak radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu
ODLUKA
Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena mr. sc. Ivanu
Bošnjaku, specijalistu neuropsihijatrije u trajanju od jedne godine.
Ova Odluka dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravlja radi ishođenja prethodne
suglasnosti.
b) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
- PKV radnik u Službi prehrane – 1 izvršitelj
Na određeno vrijeme:
- medicinska sestra/tehničar – 4 izvršitelj
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Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnatelja za potpisivanje ugovora s Gradskom plinarom Zagreb- Opskrba
ODLUKA
I.
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s GRADSKOM PLINAROM
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom u iznosu od 1.675.048,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om
2.093.810,00 kn.
II.
Ova Odluka dostavit će se osnivaču radi ishođenja suglasnosti.
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 24. siječnja 2018. godine u 14,00 sati.
Ad 12) Razno
a) Forenzika
S tvrtkom Zagrebgranja d.o.o. sklopljen je Dodatak III Ugovoru o izvođenju radova kojim se utvrđuje
novi rok završetka radova s danom 30. travnja 2018. godine.
b) Fontana
Dobili smo obavijest da je Grad Zagreb – Gradski ured za mjesnu samoupravu potpisao ugovor s
izvođačem radova na rekonstrukciji fontane. Sutra 21. prosinca odražat će se u Bolnici sastanak u
svrhu uvođenja u posao izvođača radova Planigrad projekt d.o.o.. Rok izvođenja radova je 60 dana.
c) Stolarija
Izvođač radova započeo je s radovima na adaptaciji zgrade „stolarije“; u tijeku su radovi na rušenju
pregradnih zidova.
d) TMS
Postupak nabave za aparat za TMS je završen i tvrtka Medial d.o.o. je isporučila ugovoreni uređaj. S
Ministarstvom je potpisan ugovor o preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom ugovoru
o nabavi.
e) Promocija knjige
Danas u 12,00 sati održana je promocija knjige POREMEĆAJI SPAVANJA urednika prim.dr.sc.
Danila Hodobe u izdanju Medicinske naklade i Bolnice kao suizdavača.
f) Isplata božićnice
Danas je isplaćena božićnica u iznosu od 1.250,00 kn po radniku.
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