UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/20-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-20-4
Pula, 14.8.2020. god.

ZAPISNIK
sa 23. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
14.8.2020. god. u sjedištu Doma s početkom u 15.30 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Ingrid Glavan
Kristina Alviž Rengel
Milovan Stojković

- predsjednik
- zamjenik predsjednika
- član
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 23. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća

2.

Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle
osobe Vila Maria – izvjestitelj predsjednik Upravnog vijeća

3.

Suglasnost ravnateljici Doma za pokretanje i provedbu postupka nabave službenog vozila koje se
nabavlja za potrebe projekta "Podrška po mjeri korisnika" kojeg provodi Dom Vila Maria u sklopu
EU projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici Faza I" - izvjestiteljica ravnateljica Doma

4.

Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog
vijeća.

Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća informira prisutne članove o potrebi raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Doma, obzirom da sadašnjoj ravnateljici Doma dana 10. studenog 2020. godine ističe četverogodišnji
mandat.
Slijedom navedenog, a nakon pročitanog teksta natječaja, predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o
raspisivanju natječaja koji će se objaviti u Narodnim novinama, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
Web stranici Doma te usvoji predloženi tekst Natječaja.
Zaključak:
Upravno vijeće je nakon glasovanja jednoglasno donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelj/ice Doma i usvojilo tekst Natječaja, koji je sastavni dio Odluke.
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Ad. 3.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da Dom namjerava provesti postupak jednostavne nabave za
službeno vozilo, procijenjene vrijednosti 95.000,00 kn bez PDV-a.
Službeno vozilo se nabavlja za potrebe projekta "Podrška po mjeri korisnika" kojeg provodi Dom za odrasle
osobe Vila Maria, kao nositelj, u sklopu projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I, a u skladu sa
potpisanim Ugovorom o dodjeli besopovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u
financijskom razdoblju 2014. -2020.
Obziroma da se radi o nabavci opreme čija vrijednost prelazi 70.000,00 kn, sukladno članku 21. a Statuta, o
istom odlučuje Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva.
Slijedom navedenog, predlaže Upravnom vijeću da da svoju suglasnost za pokretanje i provedbu postupka
nabave, te sklapanje ugovora o nabavi sa odabranim ponuditeljem.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost ravnateljici Doma za pokretanje
i provedbu postupka nabave predmetnog službenog vozila te sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem.

Ad. 4.
Na upit članice Upravnog vijeća Kristine Alviž Rengel o realizaciji zaključka donesenog na prethodnoj 22.
sjednici (t.2. Zapisnika) kojim se obvezuje ravnateljica Doma da kroz razgovor sa strankom koja je podnijela predstavku
povodom zahtjeva za smještaj supruge R.T. utvdi sve činjenice i okolnosti potrebne za donošenje ispravne odluke,
ravnateljica navodi da je isto učinila te o tome sastavila službenu bilješku, koja je sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednica je završila u 16.00 sati.

ZAPISNIČARKA:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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