ZAPI SNI K
S 94. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan
Krstitelj Ivanec, održane dana 12.10.2021. godine (utorak) u prostorijama Caritasova doma, sa
početkom u 10,00 sati.
Prisutni:
1.
2.
3.
4.
5.

mr.sc. Ante Šola, član Upravnog vijeća
Darko Stanko, dipl.soc.ped., predsjednik Upravnog vijeća
Jasna Možanić, bacc.med.techn., član Upravnog vijeća
preč. mr.sc. Ivan Rak, član Upravnog vijeća
Vesna Geci, član Upravnog vijeća

Odsutnih nema.
Ostali prisutni:
1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma Ivanec
2. msgr. Antun Perčić, predsjednik caritasa Varaždinske biskupije
3. Hrvoje Marić, dipl.oecc., voditelj računovodstava i knjigovodstva
Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te
predlaže slijedeći
Dnevni red:
1.
Usvajanje zapisnika sa prethodne 93. sjednice Upravnog vijeća, održane
dana 26.03.2021. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2.
Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 27.03.2021. do
12.10.2021. godine i donošenje odluke o prihvaćanju;
3.
Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma
Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.03. 2021 i 01.06.2021. – 30.06.2021. godine, te
donošenje odluke o prihvaćanju;
4.
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća i revizorskog izvješće o
uvidu u financijske izvještaje 31.12.2020. godine Caritasova doma Ivanec, te
donošenje odluke o prihvaćanju;
5.

Prijedlog povećanja cijena smještaja korisnika Caritasova doma Ivanec;

6.
Razmatranje ponude za obavljanje usluge revizijskog uvida u
financijske izvještaje za 2021. godinu, Kulić i Sperk Zagreb, te donošenje odluke o
prihvaćanju;
7.
Razmatranje sadržaja Ugovora o pružanju socijalnih usluga sa
nadležnim Ministarstvom (primjena ugovora 01.12.2018. do najduže 31.12.2021.
godine);

8.
Razmatranje troškovnika za servisne radove ispitivanja tehničke
ispravnosti skloništa prema ponudi poduzeća Feroing Zagreb;
9.
Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja
COVID - 19 u ustanovi;
10.
Donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim televizorom pok. Josipe
Gradinščak;
11.
Ocjenjivanje rada ravnatelja sukladno Pravilniku o postupku i
kriterijima ocjenjivanja rada i unapređenja stručnih radnika ustanove socijalne
skrbi;
12.

Razno;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.
Zapisnik sa 93. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 26.03.2021. godine, usvaja se
jednoglasno.
Ad – 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšoveca,
za razdoblje 26.03.2021. do 12.10.2021. godine.
Ad – 3.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2021.
31.03.2021. godine.
Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2021.
30.06.2021. godine.
Ad – 4.
Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj i Revizorsko izvješće o uvidu u financijske
izvještaje Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec za 2020.
godinu (u privitku zapisnika).
Ad – 5.
Prihvaća se povećanje cijena smještaja korisnika Caritasova doma Ivanec od
01.01.2021. godine.
Ad – 6.
Na osnovu pristigle ponude za izradu revizijskog izvješća Caritasova doma za starije i
nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec za 2021. godinu Upravno vijeće jednoglasno suglasno
da u nastavku suradnje prihvaća ponudu revizorskog društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o.,
Radnička cesta 52, Zagreb.

Ad – 7.
Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno odlučuju da se pričeka do naredne sjednice
Upravnog vijeća koja će biti u prosincu 2021. godine, te će nakon toga donijeti odluku oko
spomenutog Ugovora.
Ad. - 8.
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. - 9.
Prihvaća se Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja
COVID-19 u Caritasovu domu za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec. Izvješće
u privitku.
Ad. - 10.
Temeljem Zapisnika o popisu stvari preminule korisnice J. G. od 09.09.2021. godine,
Izjave o ostavljenim stvarima pokojne korisnice od 13.09.2021. godine od strane kćerke, te
odredbom Pravilnika o čuvanju imovine korisnika, čl. 17., ostavljeni televizor marke NOA
uvodi se kao inventar Doma.
Ad. - 11.
Temeljem prijedloga ocjene Stručnog vijeća ustanove, prihvaća se pisani prijedlog
ocjene rada ravnatelja Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped. za 2020. godinu
sa ocjenom
„naročito uspješan (u privitku zapisnika).
U slučaju nezadovoljstva ocjenom, ravnatelj može podnijeti prigovor Upravnom vijeću
u roku od 15 dana od dana primitka odluke (ocjena rada ravnatelja u privitku).
Sastanak je završen u 12,30 sati.
Dovršeno!
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Biserka Svetec

Stanko Darko, dipl.soc.ped.

