ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 586
взето с Протокол № 51 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2015 година

По т. 11 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща
помещение със самостоятелен вход, намиращо се в сградата на ученическия стол,
построена в УПИ ХХVІІ-НОУ „Христо Ботев” в кв. 41 по ПУП на с. Поповица”
предвид следните мотиви: имота е свободен, стопанската дейност няма да пречи
на учебния процес, с цел по-добро стопанисване на имота, получаване на
приходи в общинския бюджет, както и разкриване на нови работни места и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1 и Чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, Чл.
43 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с
имуществото, собственост на Община Садово, Пловдивска област
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за
предоставяне под наем на част от публична общинска собственост, а именно
част от самостоятелна едноетажна масивна сграда – ученически стол,
построена в УПИ ХХVІІ-НОУ „Христо Ботев” в кв. 41 по ПУП на с.
Поповица, с площ на частта от 100 кв.м., ведно със сервизните помещения.
Обектът се предназначава за стопанска дейност и се отдава под наем за срок
от 10 (десет) години.
ІІ. Определя се първоначална наемна цена в размер на 1.50 (един лев и
петдесет стотинки) лева на кв.м. на месец, или общо в размер на 150.00 (сто и
петдесет) лева месечно без включен ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите
процедурни действия по провеждането на търга.

По т. 11 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Г. БУКОВ/

