Z A P I S N I K br. 36
36. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 28. 12. 2016. u 9.30 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnatelja
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice
UV; Niko Cvjetković, ravnatelj GKR
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 35. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Financijskog plana Gradske knjižnice Rijeke za 2017.g.
Usvajanje Plana nabave Gradske knjižnice Rijeka za 2017. godinu
Usvajanje Procjene prihoda i rashoda Gradske knjižnice Rijeka za 2018.g. i 2019.g.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe u
Ogranku Drenova Gradske knjižnice Rijeka
6. Razno: obavijest o blagdanskom radnom vremenu Gradske knjižnice Rijeka
Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 36. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća.
(Zapisnik 35. sjednice UV u privitku).
Ad 2.
Ravnatelj Niko Cvjetković obrazložio je glavne točke Financijskog plana za 2017. g.
Financijski plan izrađen je na bazi podataka za 2016. g. i uz konzultacije s Odjelom za
kulturu. Stavke su usklađene s Proračunom Grada Rijeke za 2017. U odnosu na 2016. dodana
je stavka za programe u okviru EPK 2020. u iznosu od 50.000,00 kn.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan GKR za 2017.
(Finacijski plan GKR za 2017. u privitku)
Ad 3.
Predloženi Plan nabave GKR za 2017. usklađen je s Finacijskim planom GKR za 2017.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave GKR za 2017.
(Plan nabave GKR za 2017. u privitku).
Ad. 4.
Procjena prihoda i rashoda Gradske knjižnice Rijeka za 2018. g. i 2019. g. izrađena je na bazi
podataka za 2016. i plana za 2017. g.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Procjenu prihoda i rashoda Gradske
knjižnice Rijeka za 2018. g. i 2019. g. (Procjena prihoda i rashoda Gradske knjižnice Rijeka
za 2018. g. i 2019. g. u privitku).
Ad. 5.
Sukladno Odluci ravnatelja o provođenju revizije i otpisa u Ogranku Drenova Upravnom
vijeću je predložen sastav Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa, sukladno Pravilniku
o reviziji i otpisu.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva
za reviziju i otpis u Ogranku Drenova. (Odluka o imenovanju Povjerenstva u privitku).

Ad 6.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- Gradska knjižnica Rijeka od 24. 12. do 5. 1. radi prema blagdanskom radnom vremenu
u jednoj smjeni
- vezano za problem grijanja i plinskih instalacija u SO-Modello, ravnatelj je obavijestio
da nije dobiven atest za dimnjak te će to biti premošćeno na način da će se prespojiti
grijanje da se jedna polovica prostora grije na drugi plinski bojler a druga na klimu
dok se ne obave potrebni radovi na dimnjaku što je planirano u 2017. g.
Na kraju sjednice ravnatelj se ukratko osvrnuo na razdoblje u radu GKR od trenutka njegovog
stupanja na dužnost 1. lipnja 2016. do kraja 2016. i naveo najvažnije: uređenje Odjela
periodike, klimatizaciju Narodne čitaonice, uvođenje on line usluge produženja roka posudbe
knjižnične građe i uvođenje kartičnog plaćanja za korisnike, uvođenje novih stajališta
Gradskog i Županijskog bibliobusa, otvaranje Ogranka Trsat u dvije smjene, potpisivanje
ugovora s Američkom ambasadom za otvaranje American Cornera, utvrđen hodogram
aktivnosti za preuređenje SO-Modelo, pokrenute aktivnosti za otvaranje poslovnog kutka u
SO-Modello, u smislu organizacije rada uvedeni tjedni sastanci voditelja i mjesečni sastanci
svih zaposlenika, pokrenut projekt uvođenja tzv. Škrinjice kao unutarnjeg on line sustava za
protok informacija za djelatnike, pokrenuti programi za korisnike u Ogranku Trsat, akcija
povlaštene članarine za Dan hrvatskih knjižnica kada se u jednom danu u Knjižnicu upisalo ili
obnovilo članstvo ukupno 1854 člana od kojih 725 novih, kontinuirano sudjelovanje u
programu priprema za EPK 2020…
Ravnatelj se zahvalio predsjednici i članicama UV na suradnji i potpori.
Predsjednica UV, Sandra Krpan u ime UV i osobno pohvalila je napore Knjižnice i programe
koje provodi uz želju za uspješnom 2017.g. te time zaključila 36. sjednicu UV.

Sjednica je završila u 10.30 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

