REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
IZVJEŠĆE
Podnijeto na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Domašinec, 24.03.2015. godine
I.
Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Domašinec“
U utorak 17.03.2015. godine 14 korisnika je potpisalo ugovore za radove na energetskoj
učinkovitosti obiteljskih kuća.
Radovi moraju biti završeni zaključno s 31.08.2015. godine.
Za potrebe provedbe Programa Enu ugovoren je stručni nadzor.
Temelje poziva za stručni nadzor zaprimili smo 5 ponuda.
Tabela ponuda:
Red.br.
Ponuditelj
1.
NORD – ING d.o.o. Uska 1, 40000 Čakovec, poslovna
jedinica Bana Josipa Jelačića 4A
2.
INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o.
Kalnička 31
40000 Čakovec
3.
MEĐIMURJE INVESTA d.o.o. Ruđera
Boškovića 16
40000 Čakovec
4.
Poduzeće za graditeljstvo, konzalting, inženjering,
trgovinu i ostalo
ADESSING j.d.o.o.
Merhatovec 32/A
40314 Selnica
5.
K2 ART d.o.o.
Dr. Vlatka Mačeka 35
40000 Čakovec

Cijena s PDV-om
45.000,00
17.812,50

22.500,00

20.250,00

14.812,50

Odabran je najpovoljniji ponuditelj K2 ART d.o.o., Dr. Vlatka Mačeka 35, 40000 Čakovec za
iznos od 14.812,50 kuna.
II.

Od Općinskog sudu u Čakovcu (putem odvjetnice Jukić) zaprimljena je presuda vezana uz sporni
put u ulici B. Radića, čestica upisana u z.k.ul.br. 2451 k.o. Domašinec površine 185 m2.
Presudom se utvrđuje da je vlasnik puta Općina Domašinec.
Tuženici su dužni Općini Domašinec namiriti troškove u iznosu od 13.992,99 kuna.
Presuda nije pravomoćna.
Tuženici imaju pravo žalbe Županijskom sudu u Varaždinu.
III.
Za Društveni dom u Turčišću izrađen je Glavni projekt – Projekt racionalne uporabe energije i
toplinske zaštite i strojarski projekt za plinsko grijanje.
Radovi na uređenju (dio radova) planiraju se za 6. – 7. mjesec ove godine.
IV.
Oko 15.04.2015. godine uredi Općine Domašinec se privremeno smještaju u vijećnici Općinskog
vijeća radi početka uređenja ureda Općine Domašinec.
Sjednice će se privremeno održavati u Maloj dvorani u prizemlju zgrade.
V.
U tijeku je revizija nekretnina Općine Domašinec.
Revizijom je su obuhvaćena zemljišta i poslovni i stambeni prostori (zgrade u vlasništvu Općine
Domašinec).
U smislu poslovnih i stambenih prostora revidiraju se površine koje koristi Općina Domašinec,
površine prostora u zakupu uz plaćanje zakupnine, površine prostora koje koriste udruge i
političke stranke bez plaćanja zakupnine.
U smislu raspolaganja zemljištem revidira se zemljište unutar građevinske zone naselja koje je u
vlasništvu Općine Domašinec, namjena zemljišta, tko ga i kako koristi, dali uz plaćanje
zakupnine ili bez plaćanja zakupnine.
VI.
Kandidirani projekti:
•
•
•
•

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije – projekt pod nazivom
Centar okupljanja i aktivnosti zajednice, Turčišće
Ministarstvo graditeljstva – projekt javne rasvjete ulice Vladimira Nazora,
Ministarstvo kulture – projekt Društveni dom Turčišće,
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – mobilno reciklažno dvorište.
VII.

Naručena je izrada projekta za javnu rasvjetu u ulici Vladimira Nazora. Naime, projektu
dokumentaciju je započela izrađivati Elektra Čakovec. S obzirom da radi imovinsko pravnih
odnosa – prava služnosti nad zemljištem koju Općina nije mogla riješiti, Elektra nije završila
dokumentaciju, a prema njihovoj odlici Elektra se više ne bavi izradom dokumentacije. Općina
vezano uz Elektru i izradu projekta nije imala nikakvih troškova.

Dokumentaciju izrađuje tvrtka METROND d.o.o. A. Starčevića 82, Pribislavec za 15.000,00
kuna. Dokumentacija obuhvaća Glavni projekt s troškovnikom, komplet od 4 primjerka i Idejni
projekt. Radovi se predviđaju za 8 mjesec nakon ishođenja akta o građenju.
VIII.
Danas na groblju u Domašincu opet imamo problem razbijenih rasvjetnih tijela i pokradenih
žarulja. Mrtvačnica je radi kratkog spoja ostala bez struje. Vandalizam se nastavlja. Rješenje
problema se ne nazire. Možda vijećnici imaju prijedlog što bi bilo dobro poduzeti.
Domašinec, 24.03.2015. godine
Općinski načelnik
Dragutin Lisjak

