GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1
ZAPISNIK
desete sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 05. studenog 2018. u uredu ravnatelja, s početkom u
13,30 sati.
Prisutni:
1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
3. Vanda Školneković, članica Vijeća
4. Dražen Nikolić, član Vijeća
5. Siniša Novković, član Vijeća
6. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi, izvjestiteljica po točkama 3., 4. i 5.
7. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar i izvjestiteljica po točki 2.
Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću.
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika devete sjednice Vijeća
Usvajanje izmjena i dopuna prijedloga teksta Statuta i utvrđivanje konačnog prijedloga teksta
Statuta
Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2018.
Usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.
Usvajanje Plana nabave za 2019. godinu
Razno

Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i prijedlog dnevnog reda sjednice.
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka 1.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Tekst Statuta Kazališta usvojen na 7. sjednici Kazališnog vijeća dostavljen je Osnivaču radi
davanja prethodne suglasnosti. Pravna služba Ureda Grada, kojoj je isti dostavljen na provjeru, iznijela
je određene sugestije na utvrđeni tekst. Prihvaćajući predloženo, Kazališnom vijeću dostavljen je
prijedlog izmjena i dopuna teksta Statuta utvrđenog na 7. sjednici.
Vijećnici nisu imali primjedbi na predložene izmjene i dopune te su iste jednoglasno
usvojene.
Kazališno vijeće donosi Odluku o utvrđivanju teksta Statuta Gradskog kazališta mladih (odluka
1/X).
Tekst Statuta dostavit će se Osnivaču radi davanja prethodne suglasnosti.

Točka 3.
Gđa Vujčić obrazložila je prisutnima razloge rebalansa Financijskog plana za 2018. Najveći
dio promjena rezultat je činjenice da je Osnivač omogućio isplatu određenih materijalnih prava
zaposlenika u tekućoj godini, koja sredstva nisu bila predviđena Planom.
Na upit gdina Benzona odnosi li se povećanje stavke autorskih honorara na vanjske suradnike
(glumce) angažirane u posljednjoj premijeri, Izvjestiteljica odgovara potvrdno.
Budući da nije bilo daljnjih upita, rebalans Financijskog plana za 2018. stavljen je na glasanje
te je isti jednoglasno usvojen.
Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu
(odluka 2/X).
Točka 4.
Nakon što je Izvjestiteljica vijećnicima detaljno prezentirala Program rada Kazališta za 2019.
kao i Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021., isti su stavljeni na glasanje te usvojeni
jednoglasno.
Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju Programa rada Gradskog kazališta mladih za 2019.
te Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. (odluka 3/X).
Točka 5.
Iz Financijskog plana Kazališta za 2019. vidljivo je kako Kazalište u narednoj godini, osim
električne energije, neće imati predmeta nabave većeg od 20.000,00 kn bez PDV-a pa sukladno tome
Plan nabave za 2019. godinu sadrži samo jednu stavku.
Prijedlog Plana nabave za 2019. stavljen je na glasanje te je isti usvojen jednoglasno.
Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu (odluka 4/X).
Točka 6.
Pod točkom Razno vijećnici su obaviješteni kako je od Osnivača stigla usmena potvrda o
izdavanju suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu majstora tona pa se uskoro očekuje i
zaključak u pisanom obliku.
Nadalje, izvođač radova na izmjeni ulaznog portala u zgradu Kazališta izradio je radionički nacrt te se
čeka suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu na nacrt, kao preduvjet za početak izvođenja radova.
Vijećnici su obavješteni i o kandidiranju dviju predstava za Nagradu hrvatskog glumišta i to Propuh,
papuče i punica te Crvenkapica.
Budući da nije bilo daljnjih tema za raspravu, sjednica je zaključena u 14,15 sati.
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

______________________

Irena Bitanga, zapisničar

______________________
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