Polugodišnji izvještaj o radu
općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. god.
Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi podnosim
5. polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje.
Radovi na uređenju zidanog dijela ograde na groblju napravljeni su u drugoj polovici
ove godine te su dovršeni do polovice 11. mjeseca. Miroslav Kovač iz Novog Virja nam je
izradio kovana ulazna vrata groblja koja su stajala 12.000,00 kuna. Zbog problema koje nam
rade divlje svinje svojim ulaskom na groblje morati ćemo postaviti ogradu i na dijelu gdje su
posađene srebrne tuje.
Hrvatske vode i njihov izvođač radova Vodogradnja iz Varaždina sredinom godine su
započeli izgradnju servisne ceste uz naš nasip. Radovi su obavljeni na način da je izvršena
zamjena terena na trasi ceste te je ugrađeno oko 15.000 m3 šljunka u cestu koja je duga 7.200
metara, Vrijednost tih radova je 3.350.000,00 kuna.
Tijekom srpnja i kolovoza radili smo na obnovi naše skele na Dravi. Na skelu su
ugrađene nove ulazno izlazne rampe koje su široke 3 metra i dugačke 4 metra a pokreću se
pomoću hidraulične pumpe. Svi metalni dijelovi su očišćeni i nanovo obojeni te je
promijenjen drveni pod za koji nam je Šumarija donirala hrastove trupce od kojih su izrađene
daske za pod. Sada još radimo na ishođenju svih potrebnih dozvola za ponovno puštanje skele
u plovidbu.
Kod projektnog ureda Studio HM iz Đurđevca naručio sam izradu projektne
dokumentacije za obnovu kuće Miroslava Dolenca Dravskog. Ta projektna dokumentacija je
završene te nam je izdana građevinska dozvola i sve je spremno za kandidiranje za dodjelu
sredstava za gradnju iz Europskih fondova.
Geodetski ured Geoconsult MTM iz Đurđevca nam izrađuje karte naših nerazvrstanih
cesta s područja Općine Novo Virje koje su sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama. Sve
nam je to potrebno da bi mogli ceste prenijeti u vlasništvo Općine, te da bi mogli izrađivati
projektnu dokumentaciju za njihovu obnovu koju želimo financirati iz Europskih fondova.
Tijekom jeseni su djelatnici HEP-a i njihovi kooperanti postavili dvije nove trase
dalekovoda u Novom Virju. Prva se proteže od područne škole u Drenovici do trafostanice u
Medvedički uz obiteljsku kuću Markov i taj dio dalekovoda je postavljen pod zemlju. Druga
dionica ide od te trafostanice do pogona Uljarica u Molve Gredama, a taj dio je izveden
nadzemnim kablom i betonskim stupovima.
U drugoj polovici godine imali smo zaposlene ljude na javnim radovima preko Zavoda
za zapošljavanje čiju je plaću i doprinose financirao Zavod.
Oni su radili na: - čišćenju jaraka uz nerazvrstane ceste u Bukevlju, čišćenju propusta ispod
ceste, uređenju groblja i uređenju društvenog doma u Drenovici.
Prijedlog Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu predstavio sam Vijećnicima
na sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. studenoga 2015. godine, a proračun je donesen na
sljedećoj sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine.
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