ZAPISNIK S 23. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“
održane dana 11. listopada 2019. godine
Sjednica je započela u 11:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“
Nazočna su četiri (4) člana Kazališnog vijeća.
Nenazočan je jedan (1) član Kazališnog vijeća.
Ostali nazočni:
1. Ravnatelj
2. Pravnica
3. Voditeljica računovodstva
4. Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove
5. Stručna suradnica za javnu nabavu
Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 19. rujna 2019.
2. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine
3. Usvajanje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
4. Razmatranje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i
financijskog poslovanja
5. Razno
Dnevni red 23. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća,
jednoglasno su usvojili.
1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 19. rujna 2019.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 22. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 19. rujna 2019.
godine.
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2. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine
Gđa. Nevenka Šarušić i gđa. Asja Kišević nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložile su
Financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do rujna 2019. godine. Napominju da je minus u
poslovanju smanjen na 184.811,13 kuna.
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za razdoblje
siječanj - rujan 2018.
Pismeno objašnjenje o razlozima promjene i Odluka o prihvaćanju rezultata poslovanja ua
razdoblje 01. siječnja 2019. do 30. rujna 2019. godine nalaze se kao privitak ovom Zapisniku.
3. Usvajanje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Gđa. Višnja Kos izlaže Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu pri čemu
navodi da su dodane stavka 18. i stavka 19., te da se mijenja stavka 2. i stavka 8.
Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog III. Izmjena i dopuna
Plana nabave za 2019. godinu.
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu nalaze se kao privitak ovom Zapisniku.
4. Razmatranje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i financijskog
poslovanja
Ravnatelj GDK „Gavella“ nazočne članove Kazališnog vijeća je obavijestio da je dana
04. listopada 2019. godine održana premjera predstave „Malograđani“ Maksima Gorkog, u
režiji Paola Magellija. Nakon premjere predstava je održana još četiri puta (05., 07., 09. i 10.
listopada 2019. godine). Dana 11. listopada 2019. godine počinju Gavelline večeri i traju do
23. listopada 2019. godine.
5. Razno
Ravnatelj GDK „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog vijeća o novim
informacijama vezanima za tijek radova na sanaciji zgrade GDK „Gavella“.
Sjednica je završila u 11,45 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Kristina Bertanjoli, dipl. iur.

Drago Topolovec
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