SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE
Broj: 05-6/16-2016
Krapinske Toplice, 24.08.2016.
POZIV
na 24. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske
Toplice, koja će se održati u uredu ravnateljice
u utorak, 30. kolovoza 2016.g. u 17:00 sati
Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća Bolnice održane 27.07.2016.
2.Usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za VII. mjesec 2016.
3.Usvajanje II.Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.g.
4.Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka IV Ugovoru s HZZO o provođenju Nacionalnog
programa prevencije raka dojke
5.Donošenje Odluke :
a) o potrebi zapošljavanja 4 prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme u zamjenu za
privremeno odsutne radnike
b) o zahtjevu Jasne Papišta na radnom mjestu stručni referent za nastavak radnog odnosa
nakon navršenja 65 godina života
6.Suglasnost na Cjenik za privatne korisnike
7. Provedba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju
doktora medicine (NN br.62/16) u dijelu koji obvezuje zdravstvene ustanove u roku
određenom Pravilnikom na sklapanje Aneksa ugovora o međusobnim pravima i obvezama
sa liječnicima specijalistima (koji odrađuju radnu obvezu po završetku specijalizacije) i
specijalizantima Bolnice sukladno Čl. 5. i 6. izmijenjenog Pravilnika
8.Suglasnost za izdavanje brisovnog očitovanja radi brisanja prava nazadkupa zemljišta
čkbr. 1471/37 k.o. Krapinske Toplice uknjiženog u korist Bolnice u zemljišnim knjigama
Općinskog suda u Zlataru, zemljišno-knjižnog odjela u Zaboku, na temelju ugovora o
prodaji nekretnina (u naravi gradilište od 72 čhv), sklopljenog sa Ivančicom Komar iz
Zaboka, Kumrovečka 1, dana 20.02.1997.g.
9.Pitanja i prijedlozi

Predsjednica
Upravnog Vijeća
Martina Jus, dipl.iur.,v.r.

Prilog:
1. Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za VII. mjesec 2016.
3. II.Izmjena Plana nabave roba, usluga i radova za 2016.g. ( dostaviti ćemo naknadno )
4. Dodatak IV ugovoru sa HZZO
5. Prijedlog za zapošljavanje i za nastavak radnog odnosa
6. Cjenik za privatne korisnike ( dostaviti ćemo naknadno )
7. Obavijest Ivančice Komar o namjeri prodaje nekretnine (zemljišta i izgrađene kuće na
zemljištu) i ponuda Bolnici za kupnju po cijeni od 1.140.000, 00 kn

Dostaviti:
a) Članovima Upravnog vijeća i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Martina Jus,dipl.iur., predsjednica, Zagreb, Rudeška 177
Ivan Šantek,dr.med., član, Zlatar Bistrica, Nazorova 5
Ljubica Žeinski, dipl.soc.radnica, članica, S.Radića 76, Veliko Trgovišće
Sunčica Martinec,dr.med., članica, ovdje
Miljenko Cesarec,prvostupnik fizioterapije, član, ovdje

b) Osobama koje po zakonu sudjeluju u radu Upravnog vijeća
1. Željka Žnidarić,univ.spec.oec., ravnateljica
2. dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., zamjenik ravnateljice i predsjednik Stručnog
vijeća
c) Krapinsko-zagorska županija
1. Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije
2. mr.sc. Jasna Petek, prof., zamjenica župana za društvene djelatnosti
3. Martina Gregurović Šanjug,dipl.soc.rad., v.d. pročelnik Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
d) Ostali
1. Dubravka Bakliža,dipl.oec., voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene
poslove
2. Irena Cvilinder-Hrenić,dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće
poslove
3. Darija Granec,dr.med., pomoćnica ravnateljice za osiguranje i unapređenje
kvalitete zdravstvene zaštite
4. Đuro Tomić, dipl.med.teh., pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo
5. Zdravko Maček,dipl.physioth., glavni fizioterapeut Bolnice
6. Arhiva

