Ad. 1.
Usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane dana 21. veljače 2017.g.
Ad. 2.
a) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za I. mjesec 2017.g.
b) Usvaja se Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za II. mjesec 2017.g.
Ad. 3.
Usvaja se I. Izmjena Financijskog plana Bolnice za 2017. godinu.
Ad. 4.
1. Utvrđuje se potreba nastavka radnog odnosa Rašeljki Zdravki Juras,dr.med.,spec.fizikalne
medicine i rehabilitacije nakon navršenja 65 godina života, a najdulje za razdoblje od jedne
godine, u svrhu redovnog odvijanja procesa rada na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju ortopedskih
i traumatoloških bolesnika.
2. Ova Odluka podnijet će se Ministarstvu zdravstva RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za
zapošljavanje.
Ad. 5.
Donosi se čistopis Statuta Bolnice.
Ad. 6.
Donose se dopune Plana prijema na stručno osposobljavanje nezdravstvenih radnika u 2017. godini.
Ad. 7.
1. Otpisuje se potraživanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.871.516,36 kn,što proizlazi iz više
izvršenog rada od maksimalno ugovorenog iznosa sredstava za 2016. godinu sukladno Ugovoru o
provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu, Obavijesti o
provedenim uskratama, te izvršenim plaćanjima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
godine.
Odluka se donosi na temelju potpisanog Zapisnika o usklađenju i konačnom obračunu limita
i
izvršenog rada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine klasa: 430-02/16-01/04,
urbroj: 338-02-17-17-01 od 20. siječnja 2017. godine.

2. Otpis potraživanja iz prethodne točke provest će Odjel za financijsko-računovodstvene poslove.
3. Ova Odluka podnosi se nadležnom tijelu Krapinsko-zagorske županije kao osnivaču Bolnice, na
suglasnost.
Ad. 8.
Prihvaća se informacija o prijedlogu sindikalnog povjerenika Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne
skrbi Hrvatske o isplati prigodnog dara radnicima Bolnice povodom uskršnjih blagdana.
Prihvaća se informacija o obavijesti Pučkog pravobranitelja da ne postoji sumnja na diskriminaciju kako je
regulira Zakon o suzbijanju diskriminacije, povodm pritužbe Miljenka Cesarca radi diskriminacije temeljem
članstva u sindikatu, prilikom obnašanja funkcije člana Upravnog vijeća Bolnice.

