REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
IZVJEŠĆE
Podnijeto na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Domašinec, 29.06.2015. godine
I.
Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Domašinec“
Napreduju radovi na energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća. Nekoliko objekata je završeno.
U tijeku je prikupljanje dokumentacije za podnošenje zahtjeva Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
Radovi trebaju biti završeni zaključno s 31.08.2015. godine.
II.
Uredi Općine Domašinec privremeno se smještaju u Malu dvoranu. Bilo je predviđeno da se
preselimo u vijećnicu Općinskog vijeća, ali s obzirom na tehničke probleme to nije moguće.
Naime kabel glavnog priključka i glavni osigurači su u ovoj prostoriji, a to također ide u
rekonstrukciju.
III.
Za potrebe uređenja kata za sada su raspisana dva natječaja i to:
1.

izrada i zamjena kompletne stolarije. Vrijednost radova je 33.600,00 kuna. Radove će
izvesti Stolarska radionica IVEK, vl. Ivan Kovač, Domašinec.

2.

izrada elektroinstalacija i izmještanje el. priključka zgrade, Vrijednost radova je
39.228,75 kuna. Radove će izvesti Elektroinstalater "HRELJA" vl. Željko Hrelja, Mala
Subotica.

U tijeku je raspisivanje natječaja za sve ostale radove na podovima, zidovima i
stropovima.
Isto tako u tijeku je raspisivanje natječaja za radove na Društvenom domu Turčišće.
IV.
Kandidirani projekti:
Od kandidiranih projekata za sada je prošao projekt mobilnog reciklažnog dvorišta od strane
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Vrijednost mobilnog reciklažnog dvorišta je 119.250,00 kuna.
Isporučitelj je TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec

Sufinanciranje: 60% vrijednosti Fond za zaštitu okoliša… i 40% Općina Domašinec.
V.
Izrada dokumentacije za javnu rasvjetu u ul. Vladimira Nazora je u tijeku.
Do kraja 9. mjeseca očekujem da ćemo moći raspisati natječaj.
VI.
Uređenje poljskih putova je završeno u ugovorenoj vrijednosti od 60.000,00 kuna za 1000 m3
šljunka.
Za rad grejdera dodatno smo utrošili 16.107,50 kuna.
S obzirom da 1000 m3 šljunka nije bilo dovoljno predviđa se navoz još sa 500 m3.
Domašinec, 29.06.2015. godine
Općinski načelnik
Dragutin Lisjak

