OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Pleškovec 29
40311 Lopatinec
Izvješće o radu za razdoblje
01.01.2011. - 31.12.2011.
Mještani, udruge


sufinanciranje boravka djece u vrtićima i jaslicama - 50% ekonomske cijene



otvorenje vrtića u Lopatincu – Dječji vrtić Zipka iz Gornjeg Mihaljevca



sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola



stipendiranje studenata (32 stipendista) – 300,00 Kn Čakovec, Varaždin, za daljnje lokacije 500,00
Kn



pomoć osobama s zdravstvenim teškoćama i socijalno ugroženim obiteljima



preko programa javnih radova zaposlili smo šestero ljudi s područja naše općine



zapošljavanje pripravnika kojem je radno iskustvo preduvjet za polaganje stručnog ispita – upravni
referent (na 12 mjeseci)



otvorenje poštanskog ureda na novoj lokaciju - Lopatinec



nabavljena 2 vatrogasna vozila za DVD Brezje (leasing) i DVD Zasadbreg (sufinanciranje)



redovita isplata obveza prema udrugama (kultura, sport, DVD,…)



za karate klub nabavljene strunjače za vježbanje (tatami)



nastavak rada biblibusne službe knjižnice Čakovec



donacija za održavanje humanitarnog koncerta za obnovu Župne crkve Svetog Jurja



organizirano obilježavanje dana općine – Jurjevo 2011. Sportske igre održane u organizaciji MO
Zasadbreg.

Projekti - planovi


potpisan ugovor i aneks ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i izvođačem o dogradnji
osnovne škole i gradnji sportske dvorane



nastavljeni pregovori s poduzećem Piramida o izmjeni prostornog plana i njegovom proširenju uz
zadovoljavanje uvjeta koje postavlja općina



sa ŽUC-om dogovorena gradnja pješačko biciklističke staze u Pleškovcu (Venera – Mohokos) i
ugibalište za školsku djecu u Lopatincu (bivši veterinarski punkt)



izrađeni projekti, dozvole, studije i aplikacije za kanalizacijski sustav aglomeracije Čakovec



izrađen glavni projekt i dobivena potvrda glavnog projekta za proširenje vrtića u Brezju



za fond EIB III prijavljeni projekti proširenja vrtića u Brezju i Lopatincu



prijava projekata na nadležna ministarstva: 2. faza infrastrukture u gospodarskoj zoni Brezje,
uređenje društvenih domova, vidikovac...



proveden postupak uvida i očitovanja općine na projekt gradnje klaonice u Brezju



kupovina zemljišta u Pleškovcu za sportski centar, povezivanje NK Venere i školskog igrališta



nastavak pregovora o komasaciji zemljišta za stambenu zonu u Brezju



planirane rekonstrukcije električne mreže u Pleškovcu, Dragoslavcu i Vučetincu



proširenje suradnje u djelokrugu komunalnog redarstva s općinom Štrigova



dogovorena nabava komore za hlađenje - mrtvačnica
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Radovi – usluge
 dogradnja osnovne škole i gradnja sportske dvorane


izgradnja pješačko-biciklističke staze u Pleškovcu – prema Mohokosu
o



odšteta za sadnju čempresa, pokos i asfaltiranu površinu

sanacija kolnika: Zasadbreg (Fadan), Lopatinec (Poljska, I.L.Ribara, Vinogradska), Vučetinec (kod
Turka)



asfaltiranje parkirališta ispred vrtića MO Brezje



uređenje interijera u dječjem vrtiću u Lopatincu



nastavak radova na pristupnoj cesti u gospodarsku zonu u Brezju



izgradnja malonogometnog asfaltiranog igrališta i dječjeg igrališta u Vučetincu – sportski centar
Rogoznica



usluga iskopa s navozom - parkiralište, unutarnje uređenje objekta (stara škola) MO Dragoslavec



proširenje nadstrešnice kod nogometnog kluba u Malom Mihaljevcu i izgradnja u Okruglom Vrh-u



dobava materijala i izrada nadstrešnice na autobusnom stajalištu MO Lopatinec



igralište u Lopatincu - Prvomajska: priključeno na NN strujnu mrežu, izvedeno igralište za odbojku
na pijesku i pošljunčano proširenje platoa uz kućicu



popuna javne rasvjete u naseljima općine



sufinanciranje radova na obnovi tradicijske hiže u Frkanovcu



donacija za izradu klanta za zvono, ugradnja elektr.pogona i digit.sata u kapelici Okrugli Vrh



šljunčanje 4000 m šumskih puteva u organizaciji „Udruge šumoposjednika“ (Lopatinec, Mali
Mihaljevec, Dragoslavec, Pleškovec)



održavanje šljunčanih putova, košnja trave na bankinama za područje cijele općine



Groblje
o

izrađena posebna geodetska podloga za projekt sanacije klizišta na groblju

o

terenski istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata za sanaciju klizišta

o

izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela groblja

o

započeto s korištenjem geoinformacijskog sustava za upravljanje grobljem

o

uvođenje plina i centralnog grijanja u mrtvačnici



Međimurje plin: proširenje plinske mreže u Lopatincu – Vrtna ulica



Međimurske vode: produžetak vodovodne mreže u Vučetincu i Pleškovcu



HEP: rekonstrukcija el. mreže u Pleškovcu, Vučetincu, Dragoslavcu i Okruglom Vrh-u



uređenje središta općine u suradnji sa župom i udrugama žena



zaduživanje mještana s kantama za obvezan odvoz kućnog otpada (cca. 450 komada)



potpisan ugovor s regionalnim centrom za zbrinjavanje otpada - Piškornica



deratizacija po svim naseljima općine



zaduženje mještana i poduzeća s komunalnom naknadom. Ažuriranje podataka o korisnicima i
naplata dugovanja.



povjerenstvo za turizam – izrađen projekt smeđe signalizacija

