
                                                           Z A P I S N I K br. 39
                                39. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 06. 04. 2017. u 16.00 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. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog raspodjele viška prihoda po završnom računu za 2016.g. za Financijski plan za 2017.g.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda po završnom računu za 2016.g. za Financijski plan 

2017.g.
4. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 39. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 38. sjednice UV u privitku).

Ad 2. 
Ravnatelj Niko Cvjetković iznio je prijedlog raspodjele viška prihoda po završnom računu za 2016.g. za 
Financijski plan za 2017.g. te uvodno istaknuo da je prema završnom financijskom izvješću za 
2016.godinu, GKR ostvarila ukupni višak u iznosu od 499.639,09 kuna. 
Prilikom izrade Financijskog plana za 2017.godinu ukalkulirao se planirani višak u iznosu od 199.400,00 
kuna, a koji se odnosio na program American corner. 
Predlaže da se preostala sredstva rasporede u skladu s potrebama, prije svega za namještaj za dovršenje
opremanja prostora Filodrammatice za što je MK RH dodijelilo sredstva pa je potrebno osigurati preostali
iznos, nabavu knjižne i neknjižne građe, nabavu zaštitnih folija za knjige i dr.
Zaključak: Članovi UV primili su na uvid Prijedlog raspodjele viška prihoda po završnom računu za
2016.g. za Financijski plan za 2017.g. (u privitku).

Ad 3.
Članovi UV razmatrali su stavke Prijedloga navedenog u točci 2. dnevnog reda. Na navedeni Prijedlog nije 
bilo primjedbi.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspodjeli viška prihoda po završnom 
računu za 2016.g. za Financijski plan 2017.g. (Odluka u privitku).

Ad 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj je dao sljedeće informacije:
-  u pripremi je izrada prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR
- u izradi je nacrt novog rasporeda namještaja Središnjeg odjela – Modello u skladu s planiranim otvaranjem
  poslovnog kutka u prvoj fazi te integriranjem Odjela periodike u drugoj fazi
- planira se postavljanje signalizacije u SO- Filodrammatica
- otvaranje Američkog kutka zakazano je za 29. travnja uz prisustvo američke veleposlanice i gradonačelnika
   te su članovi UV pozvani na sudjelovanje.

Predsjednica Sandra Krpan pohvalila je najavu novog programa kao i sve aktivnosti Knjižnice s tim u vezi i 
zaključila 39. sjednicu UV.

Sjednica je završila u 16.45 sati.

  Zabilježila:                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:
Ljiljana Črnjar                                                                                    Sandra Krpan 


