KLASA: 021-05/20-01/3

URBROJ:238-07-82-2-20-2
Dugo Selo, 25. lipnja, 2020. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 29. lipnja 2020. godine na 12. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo
Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 9,00 sati.
Zapisničar je Tihana Kušeković
Nazočni: Kruno Blažinović, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana Marija Šprihal – kao
članovi vijeća, te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali.
Odsutni: Dean Dragičević, Veljko Bertak
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Izvješće o radu i financijsko izvješće POU Dugo Selo za 2019. godinu
Informacija o provedenoj bagatelnoj nabavi za tiskanje Dugoselske kronike i
Službenog glasnika za godinu 2020./2021.
Informacija o aktualnom provođenju programa iz područja obrazovanja i
kulture
Pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.

Ad.2) Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović otvara sjednicu i
pozdravlja sve prisutne te predaje riječ ravnatelju Nenadu Halušu da obrazloži
Izvješće o radu i financijsko izvješće POU Dugo Selo.
Izvješće o radu i financijsko izvješće POU Dugo Selo za 2019. godinu je
jednoglasno prihvaćeno. Ravnatelj Nenad Haleuš Mali napomenuo je kako je u
9. mjesecu rađen rebalans. Što se tiče manifestacija Stara jela z Dugoga Sela, za
koju je bio izuzetan interes, svi su troškovi pokriveni. Ne mogu se planirati točno
neke stvari primjerice koliko će točno biti službenih glasnika, brojeva Kronike te
broja polaznika na tečajevima. Nije se od ničeg u programu odustalo, proračun
je bio realan te je sve odrađeno. Problematična je situacija s Malom galerijom
koja zahtjeva sanaciju. Pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak iznio je
kako izvješće o programu javnih potreba u kulturi nije prihvaćeno. Haleuš je
kazao kako nije samo POU Dugo Selo u tom programu već tu ima još čimbenika.
Na provedenu bagatelnu nabavu za tiskanje Dugoselske kronike i Službenog
glasnika za godini 2020/2021. stigle su tri ponude u propisanom roku. Otvorio
ih je predsjednik UV-a Kruno Blažinović. Kao najpovoljnija izbrana je
ponuda tiskare Graforad ( dokumentacija ponuda u prilogu zapisnika).
Na temu informacija o aktualnom provođenju programa iz područja obrazovanja
kulture rečeno je kako sve uvelike ovisi o epidemiološkoj situaciji. Na
preporuku Stožera civilne zaštite Grada Dugog sela odgođene su ljetne
radionice iako su odrađene pripremne radnje – organizacijske te on-line
prijave zainteresiranih. Odgođena je i predstava iz programa 54+ koja se
trebala održati 4. srpnja. No ipak će održati bez publike on-line, a mogao bi
biti i izravan prijenos što je predložio Blažinović. Haleuš je informirao o
organizacijskim pripremama i mogućnostima održavanja predstava na
otvorenom u suradnji s Kerekesh teatrom. Mogući datumi su 31. srpnja, 1. i
2. kolovoza. Vrijednost ovog projekta iz kulturne djelatnosti je 34.000 kuna.
No, zbog pandemijske neizvjesnosti i to će se možda pomaknuti kao i Stara
jela z Dugoga Sela koja bi se trebala održati 19.rujna, a ako neće biti moguće
onda u sklopu proslave Dana Grada. Tečajevi se privode kraju, neki su
polaznici odustali, neki ostali unatoč situaciji. Bilo je riječi o izobrazbi
pesticida čija je cijena 170 kuna, provodit će je Instruktažni centar iz
Križevaca, uz subvencije Općina i Grada.
Pod točkom razno napomenuto je kako se pokvario klima uređaj u prostoru koji
koristi KUD Rodna gruda i kako bi to trebalo popraviti.
Sjednica završava u 18,50 sati.
Zapisničarka;
Tihana Kušeković
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Kruno Blažinović

