UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/17-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-17-3
Pula, 13. 6. 2017. god.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana 13. 6. 2017.
god. u prostorijama Doma s početkom u 15.00 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Kristina Alviž- Rengel
Milovan Stojković

- predsjednik
- zamjenik predsjednika
- član
- član

Odsutni članovi: (opravdano)

Ingrid Glavan

- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath
Mirjana Vratović

- ravnateljica Doma
- voditeljica financ.-rač. poslova
(prisutna na točci 1. i 2. Dnevnog reda)

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 6. sjednicu Upravnog vijeća navodeći da je dosadašnji zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća Ivan Bubić razrješen dužnosti člana Upravnog vijeća, a umjesto njega imenovan novi
član Boris Tončinić te predlaže da se imenovani izabere za zamjenika predsjednika.
Prisutni članovi su se usuglasili s navedenim prijedlogom, te je član Upravnog vijeća Boris Tončinić
jednoglasno izabran za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
Predsjednik Upravnog vijeća za današnju sjednicu predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća

2.

Informacija o Financijskom poslovanju Doma za prvo tromjesečje 2017. god. – izvjestiteljica
voditeljica računovodstva Mirjana Vratović

3.

Uređenje prilazne ceste koja vodi od Šišanske ceste prema Domu – izvjestiteljica Ravnateljica Doma

4.

Odluka o korištenju godišnjeg odmora za ravnateljicu Doma za 2017. godinu

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da bi Upravno vijeće trebalo pratiti poslovanje Doma, odnosno realizaciju
financijskog plana kao i realizaciju progarama rada Doma te da bi to trebala biti ustaljena točka dnevnog reda, po
kvartalima.
Nakon toga daje riječ voditeljici financijsko-računovodstvenih poslova koja daje informaciju o financijskom
poslovanju Doma za prvo tromjesečje 2017. godine, čitajući i obrazlažući tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda
za nevedeno razdoblje, a koji je sastavni dio ovog zapisnika, s naglaskom na stavke u kojima su veća odstupanja u
odnosu na isto razdoblje prošle godine.
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Nakon izlaganja imenovane, predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu te daje na usvajanje informaciju o
financijskom poslovanju Doma za prvo tromjesečje 2017. godine.
Zaključak:
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo informaciju o financijskom poslovanju Doma za prvo tromjesečje 2017.
godine.

Ad. 3.
Ravnateljica informira prisutne o problematici vezanoj uz prilaznu cestu koja vodi od Šišanske ceste, kroz
šumicu do Doma.
Navodi da je navedena cesta već duži niz godina tema kojom smo se obračali raznim institucijama (Grad Pula,
Šumarija, Herculanea....) kako bismo riješili pitanje sigurnosti prometovanja tom cestom.
Naime, cesta je uska i neosvjetljena što je opasno i za korisnike i za radnike koji nemaju auto te cestom
prolaze pješice.
Osim toga, opasnost prijeti i od divljih životinja koje su viđene kako prelaze cestu.
Suhe grane i stabla uz cestu dodatno ugrožavaju živote korisnika, radnika i ostalih koji prolaze cestom, kao i
njihovu imovinu. Nedavno se je urušila jedna velika suha grana i pala na samu cestu na kojoj trenutno nije bilo nikoga
te se je izbjegla tragedija. Nakon toga poduzete su potrebne mjere te su porušena najkritičnija stabla, ali i dalje treba
raditi na tome i pratiti stabla koja bi predstavljala eventualnu opasnost.
Nakon što je ravnateljica predočila navedenu problematiku, predsjednik Upravnog vijeća predložio je da
ravnateljica Doma u ime Upravnog vijeća, napiše dopis u kojem bi bili navedeni kronološki svi problemi vezani uz
prilaznu cestu sa prijedlozima za njihovo rješavanje, te ga uputi nadležnim institucijama - Gradu Puli, klubovima u
Gradskom vijeću i dr., a sve u cilju što bržeg iznalaženja rješenja za uređenje ceste kako više ne bi predstavljala
potencijalnu opasnost za njene prolaznike.
Zaključak:
Upravno vijeće je suglasno s navedenim prijedlogom.

Na kraju sjednice ravnateljica doma informira Upravno vijeće o važnijim događanjima u Domu, pa tako istiće
da ćemo u rujnu ove godine biti organizatori Državnog turnira u boćanju domova za odrasle osobe, a kako je naš Dom
ove godine bio pobjednik na Domoplesu u Bjelovaru, iduće nas godine očekuje i organizacija Domoplesa.
Nadalje navodi da se dva puta godišnje organiziraju izleti sa korisnicima Doma po Istri te da je jedan takav
izlet bio realiziran početkom ovog mjeseca.
Zatim navodi da ove godine provodimo projekt „Dizajn artextila“ financiran iz Proračuna Grada Pule
temeljem Programa javnih potreba Grada Pule za 2017. godinu. Sudionici projekta su korisnici Dnevnog boravka
„Susret“, korisnici Doma, volonteri i radnici Doma.
Projekt se provodi kroz dvije glavne aktivnosti (tečaj šivanja i radionice trajnog oslikavanja textila) kroz koje se korisnici
i radnici educiraju na području šivanja uporabnih predmeta i proizvoda te dizajniranja istih kroz uporabu slikarskih i
crtaćih tehnika oslikavanja platna.
Također informira Upravno vijeće o potrebi sanacije postojećeg i izvedbu novog potpornog zida uz dilataciju A
i dilataciju B sa uređenjem dijela okoliša katastarske čestice građevine Doma za odrasle osobe Vila Maria.
Zatim se je sa nekoliko riječi osvrnula na novu sistematizaciju radnih mjesta Doma te politici zapošljavanja.

Sjednica je završila u 16.00 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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