ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 438
взето с Протокол № 35 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.10.2018 година

По т. 2 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост на територията на Община Садово за 2018 година””
предвид следните мотиви: по-пълно обхващане на имотите, които се предвиждат
за управление или разпореждане по съответния начин
и
на основание: Чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Чл.
21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Допълва раздел ІV „Имоти, които Община Садово има намерение да
предложи за продажба както следва:
№ и дата на
Описание на имота
Площ Очаквана
акта
цена
1
2
3
4
5
Село Болярци
11. АЧОС№42 Част
от от УПИ ІІ-Здравна служба, в кв. 34 178 м2 2 364 лв.
22.10.2012г. (площ на УПИ-1470кв.м.), която част с
площ 178 кв.м.ще попадне в новообразуван
УПИ Х-927, жилищно застрояване по
ПУП на с. Болярци
Град Садово
19. АЧОС№10 УПИ ХІ-Пречиствателно съоръжение, с
447 м2 5 660 лв.
08.04.2008г. площ 447 кв.м., в кв. 12 по ПУП на
гр. Садово

ІІ. Допълва раздел VІ „Община Садово има намерение да учреди
ограничени вещни права, право на строеж, пристрояване, надстрояване и
ползване, както следва:
№ и дата на
Описание на имота
Площ Очаквана
акта
цена
1
2
3
4
Село Кочево
1. АЧОС №7
Незастроен УПИ ІІІ-377, с площ 610
86 кв.м. 4 045 лв.
13.08.2018г. кв.м. в кв. 36 по ПУП на с.Кочево
ІІ. Изменя Раздел ІІ „Прогноза за очакваните приходи и необходими
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти –
общинска собственост”, буква „Б” „От разпореждане с имоти общинска
собственост” както следва:
т. „Продажба на имоти-общинска собственост” с прогнозен резултат в
лева – от 1 036 359 лева на 1 048 428 лева.
ІІІ. Изменя Раздел ІІ „Прогноза за очакваните приходи и необходими
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти –
общинска собственост”, буква „Б” „Всичко от разпореждане с имоти общинска
собственост от 1 036 359 лева на 1 048 428 лева.
ІV. Възлага на кмета на Общината изпълнението на актуализираната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
По т. 2 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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