O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad
013 42 Horný Hričov 191

Uznesenie č. 7/2011 Obecného zastupiteľstva
Schvaľuje:
-

program obecného zastupiteľstva s doplnením do rôzneho informácia o umiestnení
Dedina roka 2011 a informácia o zámene pozemku p. Milan Vydra
do návrhovej komisie p. Dušana Marčiša a Ing. Daniela Badíka
zavedenie optokáblov na internet a káblovú televíziu
poplatky ZŠ s MŠ
VZN o podmienkach poskytovania dotácii právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom, občianskym združeniam
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN o poskytovaní finančných prostriedkov Obcou Horný Hričov vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
VZN o výške mesačného príspevku ZŠ s MŠ
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Prenajať byt p. Marcele Šurmanovej
Zámenu časti obecného pozemku parc. č. 771/33 o výmere 5 m2 druh pozemku
ostatné plochy, s časťou pozemku p. Milana Vydru parc. č. 192/2 o výmere 5 m2 druh
pozemku zastavané plochy

Berie na vedomie :
-

informáciu o skvalitnení internetu a káblovej televízie
žiadosť p. Jaroslava Králika na odkúpenie pozemku parc. č. 771/2
žiadosť p. Milana Vydru na vyrovnanie cesty
návrh VZN komunálny odpad
návrh VZN daň z nehnuteľnosti
návrh VZN daň za psa
návrh VZN o symboloch obce a ich používaní
návrh VZN o určení času predaja a času prevádzky služieb
návrh VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
návrh VZN o číslovaní stavieb
návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier
úpravu rozpočtu na rok 2011 s tým, že sa budú poslanci priebežne informovať do
budúceho zastupiteľstva
návrh rozpočtu na rok 2011 – 2014 s tým, že sa budú poslanci priebežne informovať
do 5.12.2011
reklamáciu stromčekov s tým, že výsadba sa uskutoční v jarnom období
informáciu o umiestnení v súťaži Dedina roka 2011
zoznam neplatičov

Navrhuje:
-

vykonať obhliadku miestnej kaplnky a budovu pošty
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