Izvješće o radu za razdoblje 01.01.2017. – 30.6.2017.

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Pleškovec 29
40311 Lopatinec
Mještani, Udruge
 sufinanciranje boravka djece u vrtićima i jaslicama - 50% ekonomske cijene
 organizacija pred škole (15 polaznika)
 sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola
 sufinanciranje rada asistenata u osnovnoj školi
 stipendiranje studenata (43 stipendista) – 300 Kn Čakovec, Varaždin, za daljnje lokacije 500 Kn
 pomoć osobama sa zdravstvenim teškoćama i socijalno ugroženim obiteljima (Crveni križ, osnovna
škola užina)
 zapošljavanje 5 osoba na poslovima javnih radova
 zapošljavanje 2 osobe bez zasnivanja radnog odnosa – upravni referent (na 12 mjeseci)
 redovita isplata obveza prema udrugama (kultura, sport, DVD,…)
o proveden natječaj i potpisani ugovori za korištenje sredstava za financiranje projekatamanifestacija u 2017.g.
 podjela bonova za Uskrsne praznike za umirovljenike s niskim primanjima
 obilježavanje dana općine
o javna priznanja za fizičke i pravne osobe
o 11. degustacija sortnih vina s geografskim porijeklom iz Općine Sveti Juraj na Bregu
o prvenstvo u stolnom tenisu za mještane Općine Sveti Juraj na Bregu
o cjelovečernji plesni koncert Ansambla LADO „Ispod duba stoljetnoga“
o Jurovski pohod - kroz ruralne etape Općine Sveti Juraj na Bregu
 preventivne akcije/vježbe DVD-a
 usklađenje civilne zaštite s novim zakonskim propisima
 nastavak rada bibliobusne službe knjižnice Čakovec
Projekti – Planovi
 izrađeni/u izradi projekti za:
o idejno rješenje sustava odvodnje otpadnih voda s pročistačima – neizgrađeni dio mreže
o projekt energetske obnove vrtića Brezje – promjena krovišta, betonska ploča, toplinska
izolacija
o širokopojasna mreža za područje općine – Infrastruktura d.o.o.
o projekt prometnice u stambene zone uz gospodarsku zonu u Brezju, 27 gradilišta
o SRC Rogoznica u Vučetincu
o SRC Zasadbreg
o DVD Vučetinec
o sustav oborinske odvodnje u Brezju
o priprema projekta za INTEREG SLO-HR (partner Logarska dolina – općina Solčava) i
Jurovski centar - centar za posjetitelje, suvernirnica, izložbeni i prezentacijski prostor
 Bedekovićeve grabe – poučna staza, info ploče, mostovi preko potoka
 prijava projekata na raspisane natječaje ministarstva:
o Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: dogradnja Doma mlađeži
s namjenom širenja kapaciteta vrtića Lopatinec
o Ministarstvo graditeljstva: nadstrešnice na autobusnim stajalištima, uređenje centra općine
i LED javna rasvjeta
o Regionalni razvoj: energetska učinkovitost modernizacija javne rasvjete i sanacija klizišta
na groblju – II. faza
 legalizacija objekata u vlasništvu općine
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organizacija i provedba izbora za lokalnu i mjesnu samoupravu
regionalni razvoj: energetska učinkovitost modernizacija javne rasvjete – odobreno 200.000,00 Kn
završetak radova na sustavu aglomeracije (Brezje, Lopatinec, Vučetinec, Pleškovec)
nastavak gradnje kanalizacijske mreže u Malom Mihaljevcu
o izrada kućnih priključaka, bez naknade za priključenje za građanstvo
nastavak gradnje kanalizacijske mreže u Zasadbregu
o asfaltiranje prometnica nakon izgradnje mreže
o drobljenje starog asfalta
postavljanje samostojećeg strujnog ormara i 17 rasvjetnih tijela u Okruglom Vrh-u
stolarija i materijal za izradu toplinske fasade na igralištu NK HAJDUK Brezje
rasvjetni stupa za civilnu zaštitu
prijenosni razglas za općinske manifestacije
nadogradnja proračunske programske podrške s modulom za registar nekretnina
kosilica za održavanje javnih površina u Okruglom Vrh-u
motorne škare za održavanje žive ograde na groblju
održavanje dječjih igrališta
osiguranje općinske imovine
održavanje šljunčanih putova – navoz drobljenog asfalta skinutog s cesta aglomeracije, košnja
trave na bankinama, čišćenje snijega za područje cijele općine
održavanje javnih površina i dječjih igrališta putem javnih radova
uređenje središta općine u suradnji sa župom i udrugama žena
zaduženje mještana/poduzeća s komunalnom naknadnom
ažuriranje podataka o korisnicima i naplata dugovanja
o sklopljen ugovor s Hrvatskom poštom za plaćanje općinskih obveza bez naknade
slanje dopisa i informativnog letka za vlasnike pasa

MANIFESTACIJE 2017.:
 Fašnik – KUU Zasadbreg
 Prvenstvo Hrvatske u streljaštvu
 Dani humora – Mali Mihaljevec
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