19. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. travnja 2019. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice održane 25. ožujka 2019. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 25. ožujka 2019. godine.
Ad 2) Donošenje Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče
ODLUKA
Donosi se Statut Klinike za psihijatriju Vrapče.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine
i za mjesec ožujak 2019.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
godine i za mjesec ožujak 2019.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
-

liječnik specijalist psihijatar – 2 izvršitelja
stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj
servirka/spremačica – 1 izvršitelj

Na određeno vrijeme
-

medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj
zdravstveno-laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj

Ad 5) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova
ZAKLJUČAK
Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2019. godine.

1

Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 24. svibnja 2019. godine u 13,00 sati.
Ad 7) Razno
Ljiljana Vukšić, dipl. iur. je informirala da je Bolnica Vrapče od 2011. godine upisana kao vlasnik
stambene zgrade na adresi Perjavica 49, Zagreb, sa četiri stambene jedinice ukupne kvadrature od
137,40m2 (od 19,60 do 45,10 m2) od kojih su dva stana prazna, a u dva stanuju nekadašnji radnici Bolnice
koji su imali ugovor o stanarskom pravu. U vrijeme važenja Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo stanovi nisu mogli biti prodavani jer se kao vlasnik vodio Grad Zagreb. Sama zgrada je u
derutnom stanju i potrebni su veliki sanacijski zahvati konstruktivnih dijelova zgrade čiji trošak nam je
nepoznat.
Od Gradsko stambeno komunalnog gospodarstva kao upravitelja dobili smo upit da li se želimo
uključiti u izradu projekta i izvođenje sanacije ili ćemo sami kao Bolnica preuzeti održavanje stambene
zgrade. S obzirom da bi održavanje tog objekta za Bolnicu predstavljalo veliki trošak predlažemo da se
pokrene postupak prodaje navedene nekretnine.
Upravno vijeće je načelno dalo suglasnost da se ispitaju sve mogućnosti i uvjeti za prodaju
nekretnine pa kad budu prikupljene sve potrebne informacije predloži Upravnom vijeću donošenje konkretne
odluke, na koju će biti potrebno ishoditi i suglasnost osnivača.
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