ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 261
взето с Протокол № 21 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 19.06.2017 година

По т. 12 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Садово върху имот –
публична държавна собственост, намиращ се в землището на с. Чешнегирово,
община Садово”
предвид следните мотиви: Въпросния имот не се ползва от 2002 г., сградите се
рушат, а прилежащия терен е запустял. Придобиването на собствеността от
Общината ще даде възможност да се вложат общински средства за подобряване на
състоянието и по-добро поддържане на имота, както и възможност имотът и
сградите да се ползват за стопанска дейност
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с
процедурите по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се започне процедура по безвъзмездно прехвърляне
в собственост от община Садово върху имот – държавна собственост, а
именно за имот: Застроен поземлен имот № 170007 с НТП – Територия на
въздушния транспорт (летище) с площ 118.127 дка, в местността
„Поделението” по плана за земеразделяне на с. Чешнегирово, ведно със
сградите в него.
2. Възлага на кмета на Община Садово да внесе искане за
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имота, определен в т. 1 от
решението, по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост чрез
Областния управител на област с административен център Пловдив до
Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от
Министерски съвет и Министерство на отбраната.

По т. 2 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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