21. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 3. srpnja 2019. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice održane 24. svibnja 2019. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća održane 24. svibnja 2019. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2019. godine
i za mjesec svibanj 2019.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2019.
godine i za mjesec svibanj 2019.
Ad 3) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu
ODLUKA
Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu u iznosu od 1.971.000,00 kuna i to:
na red. broju 21a
na red. broju 21b
na red. broju 12
na red. broju 21b
na red. broju 12

Izdaci za kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2019. godinu
- izgradnja ograde ispred Bolnice
Izdaci za kapitalna ulaganja – sanacija elektroinstalacija u glavnoj zgradi
Bolnice
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – postavljanje medicinskog
poda na Odjelu IX
Izdaci za kapitalna ulaganja – sanacija krovišta na Odjelu IX
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - čišćenje južnog dijela glavne
zgrade Bolnice i postavljanje zaštite od golubova

- 1.971.000,00 kn
+ 1.550.000,00 kn
+ 45.000,00 kn
+ 325.000,00 kn
+

51.000,00 kn

Ad 4) Prenamjena Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2019. godinu
1)

ODLUKA

Usvaja se Prenamjena Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2019. godinu u iznosu od
2.100.000,00 kuna.
KONTO

1
3232 - Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
3232 - Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja

NAZIV

KOLIČINA

PLAN ZA
2019.GODINU

2
Čišćenje južnog dijela glavne zgrade i
postavljanje zaštite od golubova
Postava medicinskog poda u zgradi
Odjela IX

3

4

1

50.600,00

1

144.550,00
1

4511 - Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
4511 - Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima

Sanacija elektroinstalacija – II faza na
Odjelu IX
Sanacija elektroinstalacija u glavnoj
zgradi
UKUPNO

1

758.100,00

1

1.146.750,00
2.100.000,00

2)
ODLUKA
o izvođenju radova financiranih iz decentraliziranih sredstava tijekom dvije godine
I.
Radovi na sanaciji elektroinstalacija u glavnoj zgradi Bolnice provest će se tijekom 2019. i 2020. godine.
II.
Postupak javne nabave za nabavu radova iz točke I. ove Odluke provest će Ured za javnu nabavu Grada
Zagreba.
III.
Radovi će se financirati na teret decentraliziranih sredstava za 2019. godine u iznosu od 1.146.750,00 kn, a
na teret decentraliziranih sredstava za 2020. godinu u iznosu od 1.403.250,00 kn.
Ad 5) Davanje ovlaštenja za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi
ODLUKA
Ovlašćuje se v.d. ravnateljice, doc. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje ugovora s sljedećim
ponuditeljima:
- PI VINDIJA d.d. – iznos ugovora 316.650,00 kn bez PDV-a
(Svježe mlijeko)
-

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. – iznos ugovora 492.753,94 kn bez PDV-a
(Laboratorijski reagenski za sitem COBAS INT. 400+ (Roche ili jednovrijedni)

Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
a) Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
-

šef računovodstva – 1 izvršitelj
knjigovođa – 1 izvršitelj
medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja
poslovođa Praonice rublja – 1 izvršitelj
pomoćni radnik – 1 izvršitelj u Službi prehrane

2

Na određeno vrijeme
-

medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja

b) Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu Stojanu Kelavi,
dr. med., specijalistu psihijatrije u trajanju od godine dana.
c) Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu Đurđici
Kovačić, medicinskoj sestri do 31. prosinca 2019. godine.
Ad 7) Izvješće o bolničkim infekcijama za 2018. godinu
ZAKLJUČAK
Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
za 2018. godinu.
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se krajem srpnja 2019. godine , a o točnom datumu će
članovi biti naknadno izvješteni.
Ad 9) Razno
Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o incidentnoj situaciji koja se dogodila na Zavodu za
urgentnu psihijatriju kada je prilikom sputavanja vrlo agresivnog pacijenta koji je nasrnuo na medicinskog
tehničara došlo do ozljeđivanja i pacijenta i medicinskog tehničara. Otac pacijenta iznio je putem portala
cijelu situaciju prikazujući je kao da je njegov sin pretučen u bolnici. Povjerenstvo za unutarnji nadzor je
provelo postupak i prekontroliralo svu ispostavljenu dokumentaciju i dana očitovanja te zaključilo da u
postupanju osoblja nije bilo propusta. Cijeli događaj je imao neugodan odjek u javnosti.
Bolnica će izdati kratko priopćenje o događaju na zahtjev novinara Z1 televizije, a o samom
događaju obaviješteni su pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i ministar zdravstva.

3

