
Aktivnosti A100001.REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Prvog ožujka odlazi tajnica . Zbog potresa u Zagrebu koji je znatno oštetio zgradu i naše sjedište u Mislavovoj 11 i  prvog embarga 

 na zapošljavanje tijekom lock down-a, nismo bili u mogućnosti raspisati novi natječaj i uprazniti radno mjesto za koje je postojalo odobrenje.

Sredinom rujna su se stvorili uvjeti za zapošljavanjem tajnika/ice , raspisan je natječaj i zaposlena je osoba ,ali samo do 30.11.202o., do ponovne suglasnosti (ovaj puta na 8 sati) po čijem smo primitku ponovoli natječaj i zaposlili osobu na godinu dana na određeno vrijeme.

Iznos rashoda za zaposlene za svih dvanaest mjeseci se povećao za 5000,00 kuna,evidentno na kontu3132 -doprinosima za zdravstveno osiguranje koje se razlikuje od iznosa  dodjeljenih sredstvava planom od 31.12.2019.godine.

Što se materijalnih rashoda tiče na skupini  konta 321 -naknade troškova zaposlenima rashodi do kraja godine će biti smanjeni za 1000 kuna,zbog situacije sa virusomCOVID-19 i situacijom da je većina radnika radila od kuće , i nisu koristili prijevoz.

Vezano uz rashode za materijal i energiju zbog cjelokupne situacije potrošeno je manje na kontu energije ali su se povećali troškovi za higijenski materijal .

Uz sveopću situaciju sa pandemijom ,nažalost u ljetnim mjesecima zbog obilne kiše zadesila nas je poplava i veliko izlijevanje vode , koje nam je prouzročilo znatnu materijalnu štetu u prostorima Pogona Jedinstvo,

na adresi Trnjanska struga. Dio troškova uspjeli smo pokriti iz osiguranja, ali znatan dio materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje iz redovne djelatnosti 

je potrošen upravo na sanaciju od poplave. Također je bilo nužno glede sigurnosti  pregledati sve instalacije koje su s obzirom na starost pokazivale i znatne smetnje u radu.

Što se tiče sjedišta na adresi Kneza Mislava 11, prostor je znatno stradao u potresu i veći dio godine je bio neuporabljiv, o čemu smo vas redovno izvještavali.

 Rashodi za usluge na skupini konta 323 ,točnije na kontu 3238-računalne usluge  naše potrebe za takvim uslugama na nivou jedne proračunske godine su znatno više od iznosa koji nam je dodijeljen planom 2019.g.

 Skupine konta 329 - ostalih nespomenutih rashoda poslovanja utrošili smo više nego je predviđeno planom , što je bilo potrebno uravnotežiti sa  manje potrošenim sredstvima na  ostalim stavkama .

Razlog veće potrošnje je prošlogodišnja javna nabava glazbene opreme koju je ove godine bilo nužno osigurati od loma, te nova polica osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama koju Centar do sada nije posjedovao, a pokazalo se da je nužno.

Isto tako je vazno napomenuti da je krajem godine Upravno vijeće Centra donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja, pa je bilo potrebno objaviti oglas za koji troškove nismo imali u prethodnim godinama. 

Financijski rashodi na skupini 343 su također smanjeni.

Ove godine smo uspjeli znatnije unaprijediti sustav grijanja u prostorima Jedinstva nabavkom grijačih panela. S tim u svezi na kontu 4221- Poslovni objekti odobrena su nam sredstva od strane vašeg ureda. 

Po izvršenoj nabavci poslan je izvještaj i pravdani su troškovi.

Aktivnosti A022124A212402.PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI, 0820 -Službe kulture

Što se programske djelatnosti Centra tiče, uspjeli smo se u kratkom roku prilagoditi postojećim

uvjetima i uspješno izvršiti gotovo sve programe, osim programa međunarodne razmjene umjetnika

koji će nažalost morati pričekati dok se situacija sa pandemijom ne promijeni.

S tim u svezi ukupno planiran iznos na programskim sredstvima od 132000.00 kuna je smanjen za 15.000,00 kuna, odnosno za nerealizirani program.

S poštovanjem

Pogon je na početku godine imao ukupno  9 zaposlenih . 

Nekoliko mjeseci smo angazirali našu umirovljenu radnicu na ugovor o djelu.


