URBROJ: 2106/01-27-20-303
Buzet, 10.12.2020.
10.12.2020. godine održana je 16. telefonska sjednica Upravnog vijeća Doma za starije
osobe Buzet
Sjednici su nazočili:
- predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka
- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Zlatka Marzi
- član Upravnog vijeća Tatjana Sirotić
- član Upravnog vijeća Silvano Komar
- član Upravnog vijeća Damir Kodelja
- ravnateljica Doma Gordana Helen Šišović
- voditeljica računovodstva Davorka Hren
Predložen je i usvojen sljedeći:

DNEVNI RED
1. V. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu i donošenje zaključka o istom.
2. Odluka Upravnog vijeća o davanju suglasnosti ravnateljici Doma za potpisivanje
Ugovora o financiranju projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi
za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ uz prethodnu suglasnost
Gradskog vijeća.
3. Zaključak o davanju suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljici za raspisivanje oglasa za
radno mjesto voditelj projekta: „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za
osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta.“
Ad.1.,2. i 3.

Predsjednik Upravnog vijeća Elvis Černeka: Dajem suglasnost na predloženi dnevni
red, predložene odluke te na izmjene fin. plana.
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Gđa. Tatjana Sirotić: Dajem suglasnost na predloženi dnevni red, odluke i izmjene fin.
plana.
Ljubazno molim da nam dostavite strukturu povećanog troška investicijskog i tekućeg
održavanja za navedenih 48.000 kuna.
Zahvaljujem
Gđa. Davorka Hren:U privitku Vam dostavljamo karticu za troškove usluga tekućeg i
investicijskog održavanja i račune troškova a vezano za upit gospođe Tatjane Sirotić.
Gđa. Zlatka Marzi: Suglasna sam sa predloženim dnevnim redom i:
-predloženim prijedlogom V. izmjena i dopuna financ. plana za 2020.,
-davanjem suglasnosti ravnateljici Doma za potpisivanje Ugovora..., i
-davanjem suglasnosti ravnateljici za raspisivanje oglasa...

Gdin. Damir Kodelja: dajem suglasnost na predloženi dnevni red, odluke i izmjene fin.
plana.
Gdin. Silvano Komar: slažem se.
ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na predloženi dnevni
red, odluke i izmjene financijskog plana.

ZAPISNIČAR:
Damir Kodelja

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Elvis Černeka, dr.med.

Dostaviti Osnivaču:
- gradonačelniku grada Buzeta gosp. Siniši Žuliću
- pročelnici Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne
projekte gđi. Eleni Grah Ciliga
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