KLASA: 021-05/18-01/6

URBROJ:238-07-82-2-18-2
Dugo Selo, 28. prosinca, 2018. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 28. prosinca 2018. godine na 5. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo
Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,00 sati.
Zapisničar je Tihana Kušeković
Nazočni: Kruno Blažinović, Dean Dragičević, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana
Marija Šprihal – kao članovi vijeća, Nenad Panian – gradonačelnik Grada Dugog
Sela, Veljko Bertak – pročelnik za društvene djelatnosti u Gradu Dugom Selu te
ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali.
Odsutni:nema
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1.
Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo
2.
Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2019. godinu
3.
Energetska obnova zgrade POU Dugo Selo
4.
Pitanja i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1) Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.

Vinko Mršić upozorava da se je Upravno vijeće dužno držati poslovnika o svom
radu te da se je, prema istom, dužno sastajati najmanje jednom u svaka tri
mjeseca.
Ad.2) Ravnatelj Haleuš predstavlja Financijski plan ustanove za 2019. godinu
(koji je članovima Upravnog vijeća dostavljen u materijalima) te ističe kako je
on izrađen na temelju prijedloga Programa rada i financijskog plana ustanove
koji je Upravno vijeće usvojilo na prethodnoj sjednici. Isti je, kaže Haleuš, s
obzirom na javne potrebe Grada u kulturi, ugrađen u Proračun Grada Dugog Sela
te je riječ o dokumentu koji u ovom trenutku Upravno vijeće formalno usvaja.
Vinko Mršić ističe kako ne bi bilo dobro da se taj plan mijenja bitno tijekom
godine, kao što se događalo ranijih godina, uoči pojedinih manifestacija jer se
time ustanova dovodi u nezgodnu situaciju.
Haleuš odgovara da se manifestacije u pravilu ne financiraju samo iz sredstava
namijenjenih POU te da izmjene u financiranju ponekad ovise i o odlukama
donijetim na razini Grada, ali kako se isto usklađuje rebalansima gradskog
proračuna i financijskog plana ustanove.
Pročelnik Bertak ističe kako je Gradsko vijeće, u sklopu donošenju gradskog
proračuna, usvojilo zahtjeve POU Dugo Selo i uvažilo prijedlog financijskog
plana koji je, izglasavanjem proračuna Grada, postao njegov sastavni dio.
Dean Dragičević dodaje kako je Financijski plan POU Dugo Selo usklađen s
gradskim proračunom te kako se nabava u sklopu financijskog plana može
obavljati sve dok na pojedinoj stavci postoje planirana sredstva. Ukoliko će biti
potrebe za izmjenama, to će se i učiniti, kaže Dragičević, te dodaje kako Upravno
vijeće ustanove ne može utjecati na odluke Gradskog vijeća, ali kako će se
eventualna usklađenja provesti u skladu sa zakonom i potrebama Grada.
Financijski plan POU Dugo Selo za 2019. godinu je usvojen jednoglasno.
Ad.3) Dean Dragičević govori kako Grad Dugo Selo ima namjeru u 2019. godini
energetski obnoviti zgrade Gradske uprave i Glazbene škole Dugo Selo. Namjera
je da se energetski obnovi i zgrada POU Dugo Selo. Grad će poduzeti mjere
kojima će se snimiti postojeće stanje i pripremiti dokumente te ugraditi u gradski
proračun potrebna sredstava za energetsku obnovu iste, ne bi li se s realizacijom
započelo u 2020. godini. Vezano uz početak realizacije tog projekta, potrebno je,
ističe Dragičević, da Upravno vijeće ustanove donese odluku da se kreće u
energetsku obnovu zgrade.
Željko Tašler ističe kako načelnik Općine Brckovljani podupire tu ideju, ali pita
da li će i Općine Brckovljani i Rugvica imati financijskih obveza u realizaciji
ovog projekta.
Dragičević odgovara da općine nemaju nikakvih financijskih obveza, no da će
sva tri osnivača POU Dugo Selo morati potpisati izjavu da su suglasni s
realizacijom projekta.
Predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović predlaže da se održi sastanak
gradonačelnika Grada Dugog Sela i načelnika općina Brckovljani i Rugvica na
kojem će se razmotriti budućnost ustanove, odnosno eventualno razdruživanje
vlasništva u POU Dugo Selo.

Odluka da se krene s postupkom energetske obnove zgrade POU Dugo Selo
prihvaćena je jednoglasno.
Ad.4) Haleuš govori o netom održanoj tradicionalnoj manifestaciji Anđelek fest,
čiji je organizator bila ustanova, a koja je ove godine održana na lokaciji pored
dvorane Preporod. Ocjenjuje da je, unatoč promjeni lokacije i ekstremno lošem
vremenu, manifestacija bila kvalitetna i dobro posjećena. S obzirom da je u
sklopu manifestacije prikazivan film za djecu, Haleuš govori o problemima s
kojima se ustanova susrela. Naime, postojeća oprema u Dvorani Preporod ne
zadovoljava standarde za puštanje filmova iz nove produkcije te je POU bio
prisiljen iznajmiti prijenosni server i prateću opremu. Haleuš predlaže da se
pregovara s KUD-om Preporod u cilju zajedničke prijave na natječaj Ministarstva
kulture kojim bi se dobila sredstva (85% nepovratnih sredstava) za kupnju
opreme, vrijedne oko pola milijuna kuna, a čime bi Grad dobio pretpostavke za
projekciju najnovijih filmova.
Blažinović ističe kako bi bolje bilo da se na natječaj aplicira zajedno sa
Glazbenom školom Dugo Selo, koja je u tijeku obnove, a zgrada je, za razliku od
Preporodove, u vlasništvu Grada.
Sjednica završava u 8,45 sati.

Zapisničarka;
Tihana Kušeković

Predsjednik Upravnog vijeća POU
Kruno Blažinović

