ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 620
взето с Протокол № 53 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.06.2015 година

По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещения, намиращи се в
сградата на „Младежки дом”, построена в УПИ VІІ-170, стоп. дейност в кв. 21 по
подробния устройствен план на с. Селци”
предвид следните мотиви: стопанисване и опазване на имота, постъпване на
приходи в общинския бюджет
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; Чл. 8 ал.1 и Чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост и Чл. 45 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на общинско имущество, представляващо:
Две помещения, намиращи се в сградата на „Младежки дом” с изложение
юг-запад и запад-север, построена в УПИ VІІ-Стоп. дейност в кв. 21 по подробния
устройствен план на с. Селци – частна общинска собственост (АЧОС №
6/02.06.1997г.) с полезна площ на помещенията 100 кв.м. с първоначална наемна
цена 1.50 лв./кв.м. на месец, на обща стойност 150.00 лева месечно, без включен
ДДС.
Имотът се предназначава за стопанска дейност и се отдава под наем за
срок от десет години.
ІІ. Възлага на кмета на Общината да организира подготовката и
провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на описания по-горе
общински имот и да определи условията на договора за наем.

По т. 6 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 11
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Г. БУКОВ/

