ŽUPANOVE INFORMACIJE
POKOPALIŠČE V DORNAVI
V mesecu oktobru smo končali s postavitvijo panelne ograje v višini 1,5
metra in v dolžini cca 90 metrov.
DVOREC DORNAVA
Z Ministrstvom za kulturo smo se dogovorili, da se uredi priklop na
kanalizacijski sistem in priklop WC. Ministrstvo je izdalo naročilnico
Komunalnemu podjetju Ptuj za dela, ki se bodo opravila v letošnjem letu.
Za dela, ki odpadejo na Občino Dornava, pa smo se dogovorili, da bodo
opravljena takoj, ko bo sprejeti proračun Občine Dornava za leto 2021 in
zagotovljena sredstva.
GASILSKI DOM MEZGOVCI
H koncu gre III. faza izgradnje. Zaradi COVIDA-19 je datum dokončanja
izgradnje prestavljen na 30.11.2020. Do sedaj smo plačali 1. in 2. situacijo.
INFRASTRUKTURA - CESTE
V mesecu oktobru in novembru smo gramozirali ceste in popravili bankine
v glavnem na področju VO Polenšak.
JAVNA RAZSVETLJAVA NA POLENŠAKU
V drugem tednu se bodo pričeli montirati nosilci – kandelabri in luči.
Predvidevamo, da bi z delom zaključili v decembru 2020.
In še odgovor občanu na poslano vprašanje glede javne razsvetljave v
kraju Bratislavci – Zasadi:
Lokacije postavitve luči so se določile skupaj s predstavniki VO Polenšak.
Vrednost naložbe bomo posredovali, ko bo investicija zaključena.
JAVNA RAZSVETLJAVA V ŽAMENCIH
Končali smo s postavitvijo luči v Žamencih, katere že svetijo. Potrebno je
opraviti še priklop na odjemno mesto.

AVTOBUSNA POSTAJA PRERAD
V mesecu oktobru smo končali s postavitvijo nadstrešnice na avtobusni
postaji v Preradu.

V mesecu decembru se predvideva še montaža luči in osvetlitev.
OPTIKA
Zaključuje se polaganje optičnega kabla v naši občini. V kraju Bratislavci
ni v celoti položen, ker je problem s pridobivanjem soglasij.
Vsi novi naročniki, ki bi želeli priključek, pa se naj obrnejo na Telemach,
kjer je potrebno skleniti pogodbo in urediti plačilo.
STANJE KREDITOV NA DAN, 18. 11. 2020
- KANALIZACIJA
545.866,40 EUR
- VRTEC
266.166,40 EUR
- MGRT
184.874,96 EUR
- DUTB
cca 380.000,00 EUR
SKUPAJ

1,376.607,70 EUR

V ponedeljek, 23. 11. 2020 bo izvedeno nakazilo finančne pomoči
društvom, ki so se prijavile na razpis.

