ZAPI SNI K
Sa 86. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan
Krstitelj Ivanec, održane dana 12.07.2019. godine (petak) u prostorijama Caritasova doma, sa
početkom u 10,00 sati.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 85. sjednice Upravnog vijeća, održane dana
09.05.2019. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 10.05.2019. – 12.07.2019.
godine;
3. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja i Revizorskog izvješća o uvidu u
financijske izvještaje za 2018. godinu;
4. Prijedlog i donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu
Caritasova doma Ivanec – tarifni prilog kao sastavni dio Pravilnika, te odluka o
visini osnovice za isplatu plaća u bruto iznosu;
5. Tekuće godišnje održavanje skloništa i ispitivanje tehničke ispravnosti za 2019.
godinu;
6. Razno;
- Prijedlog i donošenje odluke o odgodi isplate neoporezive godišnje nagrade
djelatnicima i jubilarnih nagrada;
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.
Zapisnik sa 85. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 09.05.2019. godine, usvaja se
jednoglasno.
Ad - 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 10.05.2019. do
12.07.2019. godine.
Ad – 3.
Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće i Revizorsko izvješće o uvidu u financijske
izvještaje Caritasova doma Ivanec za 2018. godinu (u privitku zapisnika).
Ad – 4.
Prihvaća se prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Caritasova
doma Ivanec – tarifni prilog sa pripadajućim koeficijentima složenosti poslova radnika
Caritasova doma Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, u primjeni od 01.07.2019. – isplata za 6/19., odluka
o visini osnovice za isplatu plaća djelatnika u bruto iznosu 3.900,00, kao i povećanje isplate
plaće ravnatelja (u postotku i visini prosječnog povećanja mase plaća svih zaposlenih).

Ad – 5.
Odobrava se troškovnik – ponuda servisnih radova održavanja skloništa i ispitivanja
tehničke ispravnosti, poduzeća Feroing d.o.o. Zagreb, sukladno Zakonu o sustavu civilne
zaštite o sklanjanju i osiguranju uvjeta za sklanjanje te upravljanje skloništima.
Ad – 6.
Odgađa se isplata neoporezive godišnje nagrade djelatnicima uključivo ravnatelj i
jubilarne nagrade do financijske analize poslovanje kao preduvjeta za donošenje odluke o
visini neoporezivih davanja.

Sastanak je završen u 11,10 sati.
Dovršeno!
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