ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 129
взето с Протокол № 9 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.07.2016 година

По т. 19 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща
част от незастроен неурегулиран поземлен имот 903, включен в УПИ І-903,
градина в кв. 30 по ПУП на с. Катуница”
предвид следните мотиви: по-добро стопанисване на обекта, постъпване на
приходи в общинския бюджет и
на основание: Чл. 8 ал. 1 и Чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост, Чл.
21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
Чл. 43 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с
имуществото, собственост на Община Садово, Пловдивска област, Чл. 56 от
Закона за устройство на територията
Общински съвет - Садово
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на част от публична общинска собственост, представляваща
незастроен неурегулиран поземлен имот 903, включен в УПИ І-903, градина в
кв. 30 по подробния устройствен план на с. Катуница с площ на частта
48(четиридесет и осем) кв.м. за поставяне на временно преместваемо
съоръжение по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрената от главния архитект на
Общината схема за поставяне, с първоначална наемна цена в размер на
250.00 (двеста и петдесет) лева месечно, с наемен срок 10(десет) години.
ІІ. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите
процедурни действия по провеждане на търга и да определи условията на
договора за наем.
По т. 19 се извърши поименно гласуване.
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