ZAPISNIK

sa 54. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 10.02.2014. u Upravi Dvora
Trakošćan s početkom u 9,30 sati.
Prisutni: Zvjezdana Antoš
Miroslav Gašparović
Ratko Vučetić
Andreja Srednoselec
Ivan Mravlinčić
Adam Pintarić
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Gašparović i i predložio sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Upravnog vijeća
od 14.01.2014.godine
2. Donošenje Odluke o prihodima i rashodima za 2013. godinu
i raspodjeli viška prihoda za obavljanje i razvoj djelatnosti
3. Donošenje Odluke o Izvješću o radu muzeja za 2013. godinu
4. Izvješće o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2013. godinu
5. Izvješće o reviziji muzejske građe
6. Donošenje Odluke o realizaciji projekta nove recepcije Dvora
Trakošćan
7. Ostala pitanja
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Pod točkom 1. dnevnog reda usvaja se zapisnik sa 53. sjednice Upravnog vijeća od
14.01.2014. godine.
Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o
prihodima i rashodima za 2013. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:
Ukupni prihod 2013.:
Višak prihoda 2012.:
Sveukupni prihodi:
Rashodi 2013.:
Višak prihoda 2013.:

4.220.787
380.778
4.601.565
4.103.879
497.686

Obveze iz viška prihoda:
Zajednica ponuditelja Niskogradnja
Huđek i Graditelj zidarsko tesarski
obrt – dovršetak obnove šumskih cesta
i staza uz jezero iz 2013. god. prema
ugovoru E-MV-1-13
Ukupno obveze:
Konačni višak prihoda za 2013.:

74.891
74.891
422.795

Konačni višak prihoda za 2013. godinu u iznosu od 422.795,00 kn će se koristiti za realizaciju
projekta nove recepcije Dvora Trakošćan, kao i za sufinanciranje dijelova programa
ponuđenih prema Ministarstvu kulture.
Pod točkom 3. dnevnog reda Upravno vijeće donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu
muzeja za 2013. godinu.
Pod točkom 4. dnevnog reda Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu Upravnog vijeća
Dvora Trakošćan za 2013. godinu koje se dostavlja Ministarstvu kulture.
Pod točkom 5. dnevnog reda Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o reviziji muzejske građe
sa stanjem od 31.12.2013. godine.
Pod točkom 6. dnevnog reda ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća sa projektom nove
recepcije Dvora Trakošćan. Projekt inicira problematiku novog prihvata posjetitelja
Trakošćana, ali za sada ne nudi konačno rješenje. Ravnatelj zbog niza formalno-pravnih,
financijskih te organizacijskih problema u provedbi predlaže 2 nezavisna projekta:
1. Recepcija Dvora Trakošćan
Prihvatiti kompletnu skrb o prihvatu posjetitelja i riješiti prihvat gostiju na prostoru
prije mosta u zgradi dimenzija 4.80x17 m, koja bi pored davanja osnovnih
informacija o Dvoru Trakošćan i cijeloj destinaciji nudila usluge prodaje ulaznica za
park i muzej, kontrolu pristupa preko rampe za pješake i vozila, te čuvarsku službu
noću. U sklopu iste nalazio bi se propisani sanitarni čvor.
2. Rješavanje prometnih problema
- pristup dvorcu odnosno parkiralištima izgradnjom kružnog toka
- pristup autobusima riješiti preko postojećeg križanja i posebnog parkirališta
- zadržavanje posjetitelja uređenjem trga za okupljanje
Ravnatelj napominje da je pitanje parkiranja otvoreno s Turističkom zajednicom
Općine Bednja kako bi prihvat gostiju od parkiranja na dalje ušao pod našu
ingerenciju.
U sklopu rasprave Miroslav Gašparović otvara pitanje nove funkcije velike galerije. Upravno
vijeće zaključuje da spomenutoj galeriji treba dati širu funkciju koja bi se muzealno i
marketinški osmislila te na taj način privukla veći broj posjetitelja.
Upravno vijeće nakon rasprave prihvaća inicijalni koncept nove recepcije Dvora Trakošćan,
ocijenjuje da je riječ o kvalitetnom pomaku od prošle sjednice i donosi odluku o daljnjoj
razradi i realizaciji projekta.

Pod točkom 7. dnevnog reda Ostala pitanja nije bilo rasprave.
Sjednica je završila s radom u 11,00 sati

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. Miroslav Gašparović

