CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
ARGENTINSKA 5, 10090 ZAGREB
IZVJEŠTAJ
sa 2. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 27.siječnja 2022. s početkom u 14,00 sati
Prisutni/Nazočni članovi Upravnog vijeća:
gđa. Darija Hofgräff Marić, predsjednica Upravnog vijeća
gđa. Davorka Horvat, član Upravnog vijeća
gosp.Vedran Markulin, član Upravnog vijeća
Ostali nazočni bez prava odlučivanja:
1.Tea Bilić, ravnateljica
2.Ivana Kurygin, viši stručni suradnik
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
2. Izbor zamjenika/ce predsjednice Upravnog vijeća
3. Godišnji financijski izvještaj za 2021.godinu
4. Godišnji izvještaj ravnateljice za 2021.godinu
5. Mogućnost korištenja prostora Stare škole Gornje Vrapče
6. Prostori i energetska obnova Centra
7. Razno
1.) Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
Upravno vijeće konstatiralo je da je 148.sjednica sjednica održana dana 10.siječnja 2022.godine zapravo bila 1.
konstituirajuća sjednica novih članova Upravnog vijeća.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali zapisnik 148. sjednice, odnosno 1.sjednice.
2.) Izbor zamjenika/ce predsjednice Upravnog vijeća
Upravno vijeće nakon glasanja jednoglasno je izabralo gđu. Davorku Horvat za zamjenicu predsjednice
Upravnog vijeća.
3.) Godišnji financijski izvještaj za 2021.godinu
Upravno vijeće nakon rasprave jednoglasno je usvojilo financijski izvještaj za 2021.godinu.
4.) Godišnji izvještaj ravnateljice za 2021.godinu
Upravno vijeće nakon rasprave jednoglasno je prihvatilo godišnji izvještaj ravnateljice za 2021.godinu.
5.) Mogućnost korištenja prostora Stare škole Gornje Vrapče
Upravno vijeće, nakon rasprave o mogućnosti korištenja prostora Stare škole Gornje Vrapče, jednoglasno se
složilo da se ne odbija prijedlog, ali da svakako ravnateljica dođe do što više podataka glede korištenja i
upravljanja navedenom školom.
6.) Prostori i energetska obnova Centra
Upravno vijeće i ravnateljica raspravljali su o prostorima koje koristi Centar za kulturu i energetskoj obnovi koja
je u procesu. Složili su se da je prioritet saniranje krova i ostalih prostorija Centra, ali isto tako da je jako važno da
se Centru vrate prostori na korištenje kako bi bio cjelovit.
7.) Razno
Predsjednica Upravnog vijeća dala je par prijedloga glede vizualnog identiteta Centra u cilju povećavanja javne
vidljivosti. Ravnateljica je informirala Upravnog vijeće o dinamici dobivenih financijskih sredstava od
2015.godine.
Dovršeno u 16.35 sati

