48. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 27. rujna 2021. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 47. sjednice održane 6. rujna 2021. godine i
izvanredne sjednice održane 15. rujna 2021. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 47. sjednice Upravnog vijeća održane 6. rujna 2021. godine i izvanredne
sjednice održane 15. rujna 2021. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2021. god. i
za mjesec kolovoz 2021. god. te analiza izvršenja programa
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2021. i za
mjesec kolovoz 2021. godine.
Ad 3) Prijedlog prenamjene Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2021. godinu
ODLUKA
I.
Usvaja se II prenamjena (izmjena) Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2021.
godinu u iznosu od 2.500.000,00 kn.
II.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka Upravnog vijeća donijeta na 45. sjednici, održanoj dana 29. lipnja
2021. godine.
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora o nabavi
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnateljica, doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med., na potpisivanje ugovora o
nabavi.
Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
-

KV električar – 1 izvršitelj
Pomoćni radnik u kuhinji – 1 izvršitelj

Na određeno vrijeme
-

medicinska sestra/tehničar – 5 izvršitelja
pomoćni radnik u kuhinji – 1 izvršitelj
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II.
Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja suglasnosti.
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća predviđa se krajem mjeseca listopada 2021. godine.
Ad 7) Razno
Ravnateljica Bolnice informirala je kako je sukladno Odluci Vlade RH usvojena izmjena i dopuna
Državnog proračuna za 2021. godinu temeljem čega su za našu Bolnicu predviđena sredstva u visini od
213.220,00 kn za sanaciju dugovanja prema isporučiteljima lijekova.
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