Ad. 1.
Upravno vijeće konstituira se u sljedećem sastavu:
1. Tomislav Jadan,dipl.oec., predsjednik
2. Marko Martinolić,dipl.oec., član
3. Ljubica Žeinski,dipl.soc.radnica, članica
4. Sunčica Martinec,dr.med., članica
5. Mr. Branka Leljak,spec.klinički psiholog, članica
Ad. 2.
Prima se na znanje zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 08.06.2017.g.
Ad. 3.
a) Odobrava se sklapanje Dodatka IX Ugovoru s HZZO o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne
zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015.g. do 30. lipnja 2017.g., s primjenom od 1. srpnja 2017.g.
do 31. prosinca 2017.g.
b) Odobrava se sklapanje Dodatka VIII Ugovoru s HZZO o provođenju laboratorijskih pretraga na razini
primarne zdravstvene zaštite za 2014. godinu, s primjenom od 1. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g.
c) Odobrava se sklapanje Dodatka VII Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka
dojke za razdoblje od 1. siječnja 2015.g. do 30. lipnja 2017.g., s primjenom od 1. srpnja 2017.g. do 31.
prosinca 2017.g.
Ad. 4.
a) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za V. mjesec 2017.g.
b) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za VI. mjesec 2017.g.
c) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I-VI mj. 2017.g.
Ad. 5.
Usvaja se Izvještaj o pripravnostima radnika za razdoblje IV.-VI. mj. 2017.g.
Ad. 6.
Usvaja se II. Izmjena Financijskog plana Bolnice za 2017.g.
Ad. 7.
1. Prihvaća se djelomično prigovor Ivane Kern,dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije protiv
dijela Odluke ravnateljice Bolnice broj: 05-20/13-2017 od 03.07.2017.g.
2. Ovom Odlukom utvrđuje se da Bolnica
ima dospjelo potraživanje prema radnici Ivani
Kern,dr.med.spec.fizikalne med.i rehab. s danom 03.07.2017.g., tj. s danom prestanka radnog
odnosa u ukupnom iznosu od 91.819,09 kn i to:
- po osnovi Ugovora br. 05-29/113-2012 od 09.10.2012.g. o upućivanju na poslijediplomski
doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo", iznos od 21.580,00 kn na ime plaćene školarine za prvu
godinu poslijediplomskog studija
- po osnovi ugovora br. 05-29/131-2015 od 19.08.2015.g. o upućivanja na edukaciju iz kliničke
elektromioneurografije u KBC Zagreb, iznos od 18.800,00 kn na ime troškova edukacije i iznos od
45.670,50 kn na ime isplaćene bruto plaće I-IV mj. 2016.g., odnosno ukupno iznos od 70.239,09
kn sa zakonskom zateznom kamatom obračunatom do 18.09.2017.g., sve prema obračunu
potraživanja Bolnice od 12.09.2017.g. koji se prilaže ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
3. Na temelju ove Odluke dr. Ivani Kern Bolnica će uputiti zahtjev za naknadu štete.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

