IZVADAK IZ ZAPISNIKA
s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek
održane 04.02.2020. u 12,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7
Nazočni:
1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik
2. Višnja Vekić- Kljaić, prof., član
3. Mira Vego, član
4. Branko Vladetić, mag.oec., član
5. Vinko Ručević, član
6. Božidar Buhin, mag.ing.el., član
Gospođa Hrstić se ispričala zbog izostanka.
Ostali nazočni:
1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
2. Dajana Vučko, predsjednica sindikalne udruge
Zapisnik vodi Ivana Prakatur.
Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća
2. Rezultati natječaja za prijem vozača/ice na neodređeno vrijeme i edukacijskog rehabilitatora na
neodređeno vrijeme
Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof.
3. Raspisivanje natječaja za prijem odgojitelja/ice- na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski
dopust/do 31.07.2020.)- 11 izvršitelja/ica i odgojitelja/ice na neodređeno- 1 izvršitelj/ica, spremača/ice na
određeno vrijeme- 8 izvršitelja/ica ( zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust), stručnog suradnika
psihologa na neodređeno vrijeme, stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
i kuhara/ice na neodređeno vrijeme
Izvjestitelj: Marija Štambuk Čabaj, prof.
4. Donošenje odluke o pokretanju postupka prodaje podcentra Zvončić u Čepinu Općini Čepin
Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na
zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na
zapisnik nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli
Odluku
Usvaja se zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek.
Ad.2. Ravnateljica je ukratko izvijestila o tijeku održanih natječaja. Naime, za radno mjesto edukacijski
rehabilitator nismo zaprimili niti jednu zamolbu, slijedom čega se izbor ne može izvršiti.
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Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli
Odluku
Poništava se natječaj za prijem vozača na neodređeno vrijeme.
Ad.3. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
Odluku
Raspisuje se natječaj za prijem odgojitelja/ice- na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski
dopust/do 31.07.2020.)- 11 izvršitelja/ica i odgojitelja/ice na neodređeno- 1 izvršitelj/ica,
Raspisuje se natječaj za prijem spremača/ice na određeno vrijeme- 8 izvršitelja/ica ( zamjena za
bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust).
Raspisuje se natječaj za prijem stručnog suradnika psihologa na neodređeno vrijeme.
Raspisuje se natječaj za prijem stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje).
Raspisuje se natječaj za prijem kuhara na neodređeno vrijeme.
Ad.4. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su donijeli
Odluku
1. Pristupa se prodaji podentra Zvončić u Čepinu, Ulica grada Vukovara 2, Čepin, koji se nalazi na k.č.br.
2514 k.o. Čepin, a upisan je u zk.ul. 3059, Općini Čepin. Vrijednost nekretnine iznosi 3.430.000,00 kuna, a
ista je utvrđena sukladno Procjembenom elaboratu broj P-106/2019 koji je izrađen od Jurice Vrdoljaka,
dipl.ing. građ. stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina.
2. Uvjeti i način prodaje nekretnine uredit će se kupoprodajnim ugovorom.
3. Ova Odluka dostavit će se na suglasnost Gradskom vijeću Grada Osijeka, te stupa na snagu danom
pribavljanja suglasnosti Osnivača.

Dovršeno u 14,00 sati

Zapisničar
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Prakatur
Aleksandar Mihajlović, prof.

KLASA: 601-02/20-08/01
URBROJ: 2158/87-05-20-02
Osijek, 04.02.2020.
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