ZAPISNIK

s 5. sjednice Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan održane 20.04.2017. u Upravi Dvora
Trakošćan s početkom u 11,30 sati.
Prisutni: Nadica Jagarčec
Andreja Srednoselec
Ivan Mravlinčić
Adam Pintarić
Lidija Kišiček
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Muzejskog vijeća Andreja Srednoselec.
Uz poziv za sjednicu članovi Muzejskog vijeća su dobili i prijedlog dnevnog reda. Ravnatelj
daje prijedlog izmjene dnevnog reda tako da se makne točka pod rednim broj 4. Donošenje
Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka javne
nabave, te da se točka Ostala pitanja stavi pod redni broj 4. Zamjenica predsjednice Muzejskog
vijeća daje tako ispravljeni dnevni red na glasovanje:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Muzejskog vijeća od
30.01.2017. godine
2. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za pružanje usluga
čišćenja i održavanja zgrada
3. Donošenje Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora-suvenirnice
4. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 4. sjednice Muzejskog vijeća
od 30.01.2017. godine.
Pod točkom 2. dnevnog reda ravnatelj je članove Muzejskog vijeća upoznao s problematikom
angažiranja novog djelatnika na radnom mjestu održavatelja/ice čistoće. Temeljem točke 4. st.
2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN
70/2016), a u svrhu pronalaženja financijski povoljnijeg rješenja za obavljanje poslova čišćenja
i održavanja prostora Muzeja Dvor Trakošćan, sukladno posebnim propisima objavljen je javni
poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga čišćenja i održavanja. Na poziv za dostavu ponuda
javila su se dva gospodarska subjekta: Fina gotovinski servisi d.o.o. i DLI d.o.o. U skladu s

posebnim propisima utvrđeno je da tvrtka DLI d.o.o. udovoljava svim uvjetima javnog poziva
te je ponuđena cijena sata rada iznosila 28,50 kn/h (bez PDV-a).
Provedena je analiza te su napravljeni izračuni troškova angažiranja vanjskog pružatelja usluge
čišćenja, odnosno tvrtke DLI d.o.o. u odnosu na trošak zapošljavanja novog zaposlenika na
radnom mjestu održavatelja/ice čistoće. Sukladno izračunima, zaključeno je da je na godišnjoj
razini financijski povoljnija opcija angažiranje vanjskog pružatelja usluge čišćenja i održavanja.
Stoga Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o sklapanju ugovora
za pružanje usluga čišćenja i održavanja zgrada sa odabranim vanjskim pružateljem usluge.
Temeljem ove Odluke i članka 40. stavka 2. Statuta Muzeja „Dvor Trakošćan“ za sklapanje
ugovora s vanjskim pružateljem usluge, tražit će se suglasnost Ministarstva kulture Republike
Hrvatske.
Pod točkom 3. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi
Odluku o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-suvenirnice.
Utvrđuje se početni iznos zakupnine od 22,00 kn/m² (bez PDV-a), tekst javnog natječaja, tekst
dokumentacije za izradu ponuda, kao i tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Pod točkom 4. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je članovima Muzejskog vijeća dao
informaciju da se nakon provedenog tromjesečnog obračuna prihod na osnovi ulaznica
povećao. Također, ravnatelj je članove Muzejskog vijeća obavijestio da uskoro kreće javni
natječaj za nabavu opreme Recepcije Dvora Trakošćan.
Sjednica je završila s radom u 13.00 sati.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec
Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić

