
URBROJ:2106/01-27-17-268
Buzet, 13.06.2017. g.

13. 06. 2017. godine s početkom u 15.35 sati u Domu za starije osobe Buzet održana je
17. sjednica Upravnog vijeća Doma.

Sjednici su prisustvovali:
- predsjednik Upravnog vijeća gdin. Darko Jakac, dipl. iur.
-zamjenica predsjednika Upravnog vijeća gđa.  Zlatka Marzi,  economist komercijalnog
usmjerenja
- član Upravnog vijeća gdin. Ivan Muzica
- član Upravnog vijeća gđa. Sanja Rupena
- ravnateljica Doma gđa. Gordana Helen Šišović
 
Opravdala svoj izostanak:
-član Upravnog vijeća gđa. Tatjana Sirotić, mag. oec. 

DNEVNI RED

1.   Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog vijecća.

2.   II. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu.

3.   Obavijest o radu Odjela njege i brige o zdravlju, volonterima Doma, ponudama 
za nabavku rabljenog vozila, projektima Doma.

4.   Razno

Predsjednik Upravnog vijeća gdin. Darko Jakac predlaže izmjenu  dnevnog reda i to da
se briše  2.  tocčka  dnevnog reda II.  izmjene i  dopune financijskog plana za 2017.
godinu.

   
ZAKLJUČAK:  Jednoglasno  se  prihvaća  predložena izmjena dnevnog reda,  briše  se  2.
tocčka  II.  izmjene  i  dopune  financijskog  plana  za  2017.  godinu,  te  trecća  tocčka
dnevnog reda Obavijest o radu Odjela njege i brige o zdravlju, volonterima Doma,
ponudama  za  nabavku  rabljenog  vozila,  projektima  Doma  postaje  druga  tocčka
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dnevnog reda,  a  cčetvrta  tocčka dnevnog reda Razno postaje  trecća  tocčka  dnevnog
reda.
  

Ad.1.
Verifikacija zapisnika prethodnih sjednica Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK: Verificira se zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća Doma.

Ad.2.
Obavijest o radu Odjela njege i brige o zdravlju, volonterima Doma,

ponudama za nabavku rabljenog vozila, projektima Doma.

ZAKLJUČAK: Prihvaća se obavijest o radu Odjela njege i brige o zdravlju, volonterima
Doma, ponudama za nabavku rabljenog vozila, projektima Doma.

Ad. 3.
Razno

ZAKLJUČAK: Za točku  razno nije bilo  prijedloga.

Sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Buzet završila je s radom u 16.30 sati.

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Sanja Rupena                          Darko Jakac, dipl. iur.
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