Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika
za razdoblje siječanj- lipanj 2016. godine

Sukladno članku 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi podnosim 6.
polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje.
Krajem prošle i od početka ove godine radio sam na pripremi projektne dokumentacije za
obnovu kuće Miroslava Dolenca Dravskog te za obnovu i rekonstrukciju Trepčanske ulice. To su
projekti koje želim prijaviti na natječaj Ministarstva poljoprivrede iz Mjera ruralnog razvoja kada oni
budu raspisani. Građevinsku dozvolu za obnovu kuće Miroslava Dolenca Dravskog dobili smo u
veljači ove godine, a što se tiče projekta Trepčanske ulice još je u izradi.
Tijekom ovog polugodišnjeg razdoblja radio sam na prikupljanju dokumentacije za
registraciju skele na Dravi koju smo obnovili prošle godine. U tom postupku sudjelovali su
projektantski ured iz Zagreba koji je izradio projekt obnove skele i druge dokumente koje je tražio
Hrvatski registar brodova da bi prošli tehnički pregled. Na kraju nam je Lučka kapetanija Osijek izdala
potrebnu dokumentaciju o sposobnosti broda za plovidbu na unutarnjim vodama čime je cijeli
postupak registracije konačno završen.
U travnju su djelatnici Vodogradnje iz Varaždina izgradili obaloutvrdu u dužini od 50 metara
kod skele na desnoj obali rijeke Drave. Na tom mjestu je Drava počela rušiti obalu te je to
predstavljalo opasnost za urušavanje uređaja za mjerenje vodostaja (limnigraf) i konstrukcija koja drži
sajlu naše skele. Uz izgradnju obaloutvrde Vodogradnja nam je uredila ulaznu rampu za ulazak na
skelu te popravila prilazni put koji su oštetili kod dovoza kamena.
Krajem travnja nas je pogodio katastrofalni mraz koji je značajno oštetio neke poljoprivredne
kulture te smo proveli postupak prijave štete i prikupili prijave ljudi za odštetu.
Prikupljali smo prijave za odštetu i za štete na poljoprivrednim površinama kod izgradnje
dalekovoda u Kingovu i Medvedički koje su radili djelatnici Elektre iz Đurđevca.
Dani Općine Novo virje započeli su 22. travnja danom otvorenih vrata Dječjeg vrtića
„Bregunica“ iz Novog Virja.
24. travnja su KUD „Širine“, područne škole i Dječji vrtić održali kulturno umjetnički
program pod nazivom „Novovirovska razglednica“ u kojem su prikazali kako se njeguje baština,
domaća riječ, pjesma i plesovi.
29. travnja održani su 5. susreti mladih recitatora i glumaca „Pri Dravskom“ koji su bili
ponovo dobro posječeni.
01. svibnja u jutarnjim satima položili smo vijenac pred Središnji križ palim za domovinu, na
grob Stjepana Čadoića i na grob Miroslava Dolenca Dravskog. U 11 sat započela je sveta misa za
Općinu Novo Virje u župnoj crkvi Sv. Josipa. Nakon mise održana je svečana sjednica Općinskog
vijeća Općine Novo Virje uz program KUD-a „Širine“ i dječjeg vrtića „Bregunica“
02. svibnja u područnoj školi Crnec održan je susret područnih škola Općine Novo Virje.
Sredinom svibnja započeli su sa radom dva djelatnika preko programa javnih radova koji rade
na uređenju groblja. Kasnije smo dobili još i dvije ženske osobe u programu javnih radova od kojih
sam jednu pridodao radnicima na groblju, a jedna pomaže gerontodomaćici.
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