ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 400
взето с Протокол № 30 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 31.05.2018 година

По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
предоставяне безвъзмездно за управление на части от общинска собственост при
условията на чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост”
предвид следните мотиви: Дейността на териториална структура Общинска
служба по земеделие – Садово е свързана с обслужването на хората от нашата
община и прилагането на държавната политика в съответната сфера. Направено е
искане от ОД ”Земеделие” Пловдив за предоставяне за безвъзмездно управление
на досега заеманите помещения за нуждите на ОСЗ-Садово. Въпросните
помещения не са необходими за нуждите на органите на Общината или на звената
на общинска бюджетна издръжка и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Да се предостави безвъзмездно за управление на Областна дирекция
„Земеделие” Пловдив към министерство на земеделието, храните и горите за
нуждите на Общинска служба по земеделие-Садово, част от публична общинска
собственост, представляваща шест стаи с № 201 с площ 23.86 кв.м., № 202 с площ
16.82 кв.м., № 203 с площ 18.78 кв.м., № 204 с площ 17.37 кв.м., № 205 с площ
16.82 кв.м. и № 210 с площ 16.82 кв.м., намиращи се на втория етаж от
административната сграда на Община Садово, построена в УПИ ІІ-163
обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на град Садово, за срок от 5
години, като договорът се сключи след изтичане срока на действащия договор
между кмета на Община Садово и Областна Дирекция „Земеделие” Пловдив.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на това решение, като
издаде заповед и сключи договор със съответното лице по т. 1 за уреждане
правата и задълженията на страните.

По т. 18 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
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