10. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 6. rujna 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 26. srpnja 2017. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 26. srpnja 2017. godine
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2017. godine
i za mjesec srpanj 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za srpanj i razdoblje I-VII 2017. godine.
Ad 3) Prenamjena Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu
ODLUKA
I.
Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna.
KONTO

NAZIV

KOLIČINA

PLAN ZA 2017.

2

3

4

1

4221 - Uredska oprema i namještaj
4221 - Uredska oprema i namještaj
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima

4224 - Medicinska i laboratorijska oprema

42211 – Računala i računalna oprema
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja

Kreveti za intenzivnu njegu s
antidekubitalnim madracima
Kreveti za standardnu njegu
sa madracima
Toplovodni kotao u staroj
kotlovnici – zamjena starog
kotla s demontažom i
montažom
Dodatni kotao u
novoizgrađenoj parnoj
kotlovnici
Uređaj za digitalizaciju i
pripadajuća oprema (1
komplet): uređaj za
digitalizaciju radiografije s
barkod čitačem (1); radna
stanica za identifikaciju i
obradu slika (1) s digitalnim
kazetama s folijama za
radiografiju (4)
Stolno računalo (računalo +
tipkovnica + miš + operativni
sustav)
Izvođenje dijela radova
asfaltiranja unutarnje
prometnice u krugu Bolnice
UKUPNO

10

184.750,00

30

235.350,00

1

221.246,38

1

947.210,88

1

150.550,00

22

163.900,00
96.992,74
2.000.000,00

1

II.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća o raspodjeli sredstava decentralizacije sa 5.
sjednice održane 29. ožujka 2017. godine.
Ad 4) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica planira se za 25. rujna 2017. godine.
Ad 5) Razno
a) Izgradnja Forenzike
Zakazan je sastanak u SAFU-u u petek 8. rujna 2017. na kojem će se razgovarati o postojećim
problemima u provedbi projekta izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju.
b) Sanacija fontane u krugu Bolnice
Ravnatelj je informirao članove Upravnog vijeća da je danas u Bolnici održan sastanak na kojem su
sudjelovali pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu gospodin Zoran Nevistić i predsjednik
Gradske četvrti Podsused Vrapče gospodin Dejan Kljaić sa suradnicima, te je, u skladu s prethodnim
usmenim dogovorom i zaključcima sastanka održanog u Uredu gradonačelnika dana 29. kolovoza 2017.
godine, dogovoreno da će u troškovima sanacije fontane u krugu Bolnice na jednake dijelove sudjelovati
Bolnica, Gradska četvrt Podsused Vrapče i Grad Zagreb. Procijenjena vrijednost investicije iznosi
500.000,00 kn.
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