MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5

ZAPISNIK
s 6. sjednice Muzejskog vijeća
Muzeja Međimurja Čakovec
održane 24.listopada 2017. u 8,00 sati

Nazočni: Maša Hrustek Sobočan, prof. , ravnateljica
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.
Ivana Maltarić, dipl.odgojitelj
Karolina Juzbašić mag.ing.
Ana Šestak, prof.povijesti i dipl.antropolog
Branka Marciuš, dipl.arheolog i prof.povijesti
Ana Hrustek, voditelj računovodstva
Predsjednik Muzejskog vijeća V.Topolnjak otvorio je sjednicu, te predložio slijedeći
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Muzejskog vijeća
2. Donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa zaposlenika
na radnom mjestu: održavatelj čistoće i raspisivanje natječaja
3. Usvajanje I. Rebalansa financijskog plana Muzeja za 2017.g.
4. Usvajanje I. Rebalansa Plana nabave Muzeja za 2017.g.
5. Usvajanje izvješća o provedenoj reviziji slijedećih Zbirki AO:
-Zbirke paleontološke građe, Zbirke prapovijesne građe, Zbirke antičke
građe, Zbirke srednjovjekovne građe, Zbirke Stari grad Čakovec, Zbirke
pavlinskog samostana u Šenkovcu i Numizmatičke zbirke.
6. Ostala pitanja
koji je jednoglasno usvojen.
Ad. 1)
ZAKLJUČAK AD.1.)
Zapisnik s 5. sjednice Muzejskog vijeća usvojen je jednoglasno.
Ad. 2)
Ravnateljica Muzeja M.Hrustek Sobočan predložila je Muzejskom vijeću donošenje Odluke o
potrebi zasnivanja radnog odnosa zaposlenika na radnom mjestu: održavatelj čistoće i
raspisivanje natječaja. Muzej ima zaposlene dvije djelatnice na tom radnom mjestu, od kojih
je jedna na dugotrajnom bolovanju, a druga je stekla uvjete za odlazak u starosnu mirovinu za
dugogodišnjeg osiguranika (60 godina života i 41 godinu radnog staža). Upućen je zahtjev
osnivaču i odobreno nam je zapošljavanje na tom radnom mjestu, sukladno tome molimo
Muzejsko vijeće da donese odluku o zasnivanju radnog odnosa i raspisivanju natječaja.
Natječaj će biti raspisan na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Muzeja.

ZAKLJUČAK AD.2)
Muzejsko vijeće jednoglasno donosi uz prethodnu suglasnost osnivača Odluku o potrebi
zasnivanja radnog odnosa zaposlenika na radnom mjestu: održavatelj čistoće i
raspisivanju natječaja.

Ad. 3)
Voditeljica računovodstva Ana Hrustek predstavila je I. Izmjene Financijskog plana Muzeja
za 2017.g. koji je bio vrlo ambiciozan glede zahtjeva prema Ministarstvu kulture. Ovom I.
Izmjenom očekuju se prihodi u visini od kn 4.398.665,75 a rashodi u visini od kn
3.938.167,24.
K.Juzbašić: Jedna stavka posebno bode oči, a to je 0,00 kn planiranih prihoda iz proračuna
Grada Čakovca. Imati takav spomenik 0-te kategorije u centru grada kao što je Stari grad
Zrinskih a ne sufinancirati njegovu obnovu, to je sramota za čelništvo Grada Čakovca.
V.Topolnjak:Molim obrazloženje za stavku od kn 506.000,00 planiranih prihoda od
Ministarstva kulture – dug iz 2016.g.
M.Hrustek Sobočan: Ovdje se radi o ugovoru iz 2016. koji nije realiziran do kraja
2016.godine te su sredstva povučena u ovoj godini za radove na statičkoj sanaciji Palače.
ZAKLJUČAK AD. 3.
Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja I. Izmjene Financijskog plana Muzeja za 2017.g.
Ad. 4)
Voditeljica računovodstva Ana Hrustek predstavila je I. Izmjene Plana nabave za 2017.g.
koji iznosi kn 1.312.300,00 što je smanjenje od kn 3.525.983,00 u odnosu na prvotni Plan
nabave. Brisani su programi koji nisu odobreni za financiranje od strane Ministarstva kulture.
ZAKLJUČAK AD. 4.
Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja I. Izmjene Plana nabave Muzeja za 2017.g.

Ad. 5)
Ravnateljica Muzeja Maša Hrustek Sobočan podnijela je na usvajanje izvješća o provedenoj
reviziji slijedećih Zbirki AO:
-Zbirke paleontološke građe, Zbirke prapovijesne građe, Zbirke antičke
građe, Zbirke srednjovjekovne građe, Zbirke Stari grad Čakovec, Zbirke
pavlinskog samostana u Šenkovcu i Numizmatičke zbirke.
ZAKLJUČAK AD. 4.
Muzejsko vijeće jednoglasno usvaja izvješća o provedenoj reviziji slijedećih Zbirki AO:
-Zbirke paleontološke građe, Zbirke prapovijesne građe, Zbirke antičke, građe, Zbirke
srednjovjekovne građe, Zbirke Stari grad Čakovec, Zbirke pavlinskog samostana u Šenkovcu
i Numizmatičke zbirke.

Ad. 6)
Ravnateljica Maša Hrustek Sobočan izvijestila je o ostalim događanjima u Muzeju:
1. Na raspisan je Javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi za
2018.g. podnijeli smo osamnaest Prijavnica za različite programe u vrijednosti od kn
2.851.347,75. Očekujemo financiranje kao i prijašnjih godina.
2. na prekogranične projekte s Slovenijom prijavili smo dva projekta a s Mađarskom jedan
Projekat. Očekujemo povoljne rezultate.

Zapisničar:
Danica Šebestijan

Predsjednik Muzejskog vijeća:
Vladimir Topolnjak, dipl.ing.

