KLASA: 021-05/19-01/4

URBROJ:238-07-82-2-19-2
Dugo Selo, 27. prosinca, 2019. godine

ZAPISNIK
Sastavljen 27. prosinca 2019. godine na 9. sjednici Upravnog vijeća POU Dugo
Selo, održanoj u prostorima POU, J. Zorića 21 a, s početkom u 8,30 sati.
Zapisničar je Tihana Kušeković
Nazočni: Kruno Blažinović, Željko Tašler, Vinko Mršić, Ana Marija Šprihal – kao
članovi vijeća, Veljko Bertak – pročelnik za društvene djelatnosti u Gradu Dugom
Selu te ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo Nenad Haleuš Mali.
Odsutni: Dean Dragičević
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Kruno Blažinović, pozdravio
nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.

Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijaća POU Dugo Selo
Financijski plan ustanove za 2020. godinu
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. Potom je rekao kako je pred članovima vijeća Financijski
plan POU za 2020. godinu koji je, međutim, drugačiji od prijedloga koje je
Upravno vijeće ustanove poslalo na Gradsko vijeće jer su na sjednici Gradskog
vijeća, amandmanima smanjene pojedine stavke predviđene za financiranje POU
Dugo Selo.
Ravnatelj Haleuš kaže kako je evidentno da su, u odnosu na prijedlog, smanjene
stavke za energetsku obnovu zgrade, redovne djelatnosti, održavanja
manifestacija, kazališta i projekta Radost življenja.
Blažinović govori kako je smanjena i stavka za režije te će biti problema s
plaćanjem režija, ali i čiišćenjem prostora.
Haleuš kaže kako je na stavci Radost življenja ostalo 65.000 kuna te smatra kako
bi trebalo potražiti savjet financijaša, ne bi li se ta stavka mogla prenamijeniti za
druge potrebe jer smatra da bi to najmanje omelo rad Ustanove.
Pročelnik Bertak kaže kako je Gradske vijeće amandmanima izmjenilo
Financijski plan POU Dugo Selo te usvojilo Gradski proračun za 2020. godinu,
čiji je financijski plan sastavni dio, te je više nemoguće bilo šta mijenjati dok se
ne krene u rebalans gradskog proračuna.
Haleuš ističe kako mu je žao zbog izmjena jer je prijedlog Financijskog plana bio
krajnje racionalan i realan te kako ustanovi ne preostaje drugo nego broj kulturnih
događanja prilagoditi osiguranim sredstvima, a sredstva za režije će se trošiti dok
će ih biti.
Vinko Mršić ocjenjuje kako je takav odnos Gradskog vijeća prema Ustanovi
ponižavajući i kako se POU Dugo Selo doživljava kao nužno zlo.
Blažinović kao moguće rješenje nedostatka novca za kulturu spominje i slanje
pozivnog pisma tvrtkama sa zamolbom za sponzoriranje programa.
Na kraju Blažinović predlaže zaključak:
„Upravno vijeće primilo je na znanje Financijski plan POU Dugo Selo za 2020.
godinu“.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Ad.3) Haleuš govori o prijedlogu programa u kulturi vezano uz Noć muzeja i
ističe kako su ove godine tema ove međunarodne manifestacije važne obljetnice
hrvatskih muzeja. S obzirom da Dugo Selo nema muzeja, odlučili smo izložiti
dio značajnijih ekspomata kojima raspolažemo i naglasiti upravo taj problem
nepostojanja ustanove – muzeja.
Blažinović u tom kontekstu predlaže da se kao jedna, potencijalna, od tri lokacije
na kojima će se održavati Noć muzeja, predvidi zgrada bivšeg doma zdravlja,
odnosno KIC, ukoliko u njoj postoje uvjeti.
Haleuš dalje ističe kako je dogovoreno održavanje kazališne predstave Udavače
za Valentinovo 14. veljače te kako će predstava skupine Radost življenja – POU

Dugo Selo biti odigrana u nedjelju 29. prosinca u Društvenom domu u
Štakorovcu.
Željko Tašler ističe kako bi želio pomoć i podršku POU Dugo Selo u
organizacijskom smislu te kako bi tijekom sljedeće godine želio na području
Općine Brckovljani organizirati bar tri predstave.
Haleuš obećava pomoć te ističe kako je mišljenja da je na području Općine
Brckovljani za održavanje predstava najprikladniji Vatrogasni dom u Lupoglavu.
Sjednica završava u 9,00 sati.
Zapisničarka;
Tihana Kušeković

Predsjednik Upravnog vijeća POU
Kruno Blažinović

