ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 182
взето с Протокол № 13 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.12.2016 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост поради
отпаднало предназначение по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската
собственост(ЗОС) и одобряване на пазарна цена на имоти за сключване на
окончателен договор по чл. 15 ал. 5 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ)”
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; Чл. 6, ал.1 и Чл. 41 ал.2 от Закона за общинската собственост; Чл.
15 ал.5 от Закона за устройство на територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово обявява от публична за частна общинска
собственост поради отпадналото им предназначение по Чл. 3 ал.2 т. 1 от Закона за
общинската собственост следните общински имоти:незастроен неурегулиран
поземлен имот № 017162 с площ от 303 кв.м. по плана на Стопански двор село
Милево с граници: ПИ 17308, ПИ 101, ПИ 017401, улица и незастроен
неурегулиран поземлен имот № 017163 с площ от 1 421 кв.м. по плана на
Стопански двор село Милево с граници: улица, ПИ 017401, ПИ 017402, ПИ 101,
ПИ 017502, ПИ 017501, улица, ПИ 017715, ПИ 017713, ПИ 017712, ПИ 017710.
2. Общински съвет-Садово дава своето съгласие да се подпише
окончателен договор по Чл. 15, ал.5 от ЗУТ за продажбата на общинските имоти
на „Елит-2095” ЕООД с ЕИК по ЗТР 202580664 при следните условия: определя
пазарната цена на ПИ 017162 да е 5 225 лева(пет хиляди двеста двадесет и пет
лева), определена от Общинския съвет, при данъчна оценка на имота – 421.30 лв.
Определя се пазарната цена на ПИ 017163 да е 24 486 лева(двадесет и четири
хиляди четиристотин осемдесет и шест лева), определена от Общинския съвет,
при данъчна оценка на имота – 1 975.80 лева.

По т. 10 се извърши поименно гласуване.
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