KULTURNI I MULTIMEDIJSKI
CENTAR BJELOVAR

Bjelovar, 18. lipnja 2018.
ZAPISNIK
4. sjednice Stručnoga vijeća Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar, održane 18. lipnja
2018. godine u Kulturnome i multimedijskome centru Bjelovar.
Sjednica je počela u 12:00 sati.
NAZOČNI:
- Dubravko Adamović, akad. slikar, ravnatelj KMC Bjelovar
- Irena Rašo Hlupić, dramska pedagoginja (kazališna djelatnost)
- mr. sc. Zorka Renić (književni programi)
- Zoran Maltar, teh. voditelj objekta KMC Bjelovar / kinooperator
- Valna Bastijančić Erjevec, prof. (predstavnica Grada Bjelovara)
- Krešimir Ivanček,akad.slikar–grafičar (likovne i vizualne umjetnosti)
- Tibor Javurek, AV (filmska i kinoprikazivačka djelatnost)
OPRAVDANO ODSUTNI:
- Miruška Lončar (predstavnica Grada Bjelovara iz reda nacionalnih manjina)
- Davor Lovrić, glazbenik, TV snimatelj (komplementarne djelatnosti)
Zapisnik je vodio Krešimir Jelavić, web administrator i admin. društvenih mreža te voditelj
marketinga i promidžbe KMC Bjelovara.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovara;
2. Izbor predstavnika Stručnoga vijeća KMC Bjelovara u Povjerenstvo za
raspisivanje Natječaja za izbor ravnatelja KMC Bjelovara;
3. Produljenje Ugovora o radu čistačice do ostvarenja uvjeta za mirovinu;
4. Cjelovito korištenje godišnjega odmora ravnatelja KMC Bjelovara u
svjetlu ostvarenja uvjeta za puno i redovito umirovljenje;
5. Izvješće o stanju kinoopreme;
6. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Sjednicu je vodio Dubravko Adamović, ravnatelj KMC Bjelovara.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Stručnoga vijeća KMC Bjelovara (u prilogu).
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Izbor predstavnika Stručnoga vijeća KMC Bjelovara u Povjerenstvo za raspisivanje Natječaja
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za izbor ravnatelja KMC Bjelovara;
Vijeće je jednoglasno izabralo Zorana Maltara, tehničkoga voditelja KMC Bjelovara.
Točka 3.
Produljenje Ugovora o radu čistačice do ostvarenja uvjeta za mirovinu;
Vijeće je jednoglasno odlučilo da se gospođi Milki Britvić produži ugovor o radu do srpnja
2020. godine kako bi ostvarila zakonske uvijete za mirovinu.
Točka 4.
Cjelovito korištenje godišnjega odmora ravnatelja KMC Bjelovara u svjetlu ostvarenja uvjeta
za puno i redovito umirovljenje;
Ravnatelj:
Budući da mi je preostalo 6 neiskorištenih dana godišnjega odmora iz 2017. godine, planirao
sam taj dio iskoristi od 20. do 29. lipnja 2018. godine, a redoviti godišnji odmor, u trajanju
od 30 dana, koristio bih od 1. srpnja do 10. kolovoza 2018. godine.
Informacija je jednoglasno usvojena.
Točka 5.
Izvješće o stanju kinoopreme;
Ravnatelj:
Kao što smo i ranije najavili, u ožujku 2018. godine istekla je mogučnost dokupa jamstva za
kinoprojektor i proizvođač kinoopreme Barco više nije u mogućnosti produžiti jamstvo.
Zbog iznimne poslovne suradnje, tvrtka Barco nam je na probni rok besplatno ustupila novi
3D polarizator, kojega bismo, nakon što se uvjerimo u kvalitetu 3D prikaza i otkupili.
Kao dodatnu mogućnost, izrazili su želju za otkupom naše stare kinoopreme i na taj način
umanjili cjelokupni iznos potreban za nabavu nove opreme (server i 3D polarizator)
Budući da Gradsko vijeće nije na sjednicu uvrstilo točku dnevnoga reda u kojoj bismo
predstavili plan nabave i financiranja nove kinoopreme (server i 3D polarizator), obavještavam
vas da će svaki kvar postojećeg projektora značiti prestanak održavanja kinoprojekcija na
minimalno tri tjedna (slanje projektora na servis posebnim transportom u Belgiju).
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Točka 6.
Razno
Ova je točka završena bez pitanja i bez dodatnih komentara.
Sjednica je završena u 12:40.

Zapisnik vodio:
Krešimir Jelavić

Ravnatelj:
Dubravko Adamović, akad. slikar

