ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 85
взето с Протокол № 6 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 31.03.2016 година

По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
предоставяне безвъзмездно за управление на общинска движима собственост”
предвид следните мотиви: тежко финансово състояние на община Сопот, която
на практика няма възможност да изпълнява дори и своите основни обществени
задължения – да осигурява чистота и хигиена в населените си места. Досега
община Сопот е ползвала услугите на външен изпълнител по сметосъбиране и
извозване, но предвид изключителната задлъжнялост на общината няма
възможност да плаща за тази услуга в бъдеще. Тепърва Общината сама ще
формира специализирано звено, което да извършва тази дейност, но няма
възможност да закупи автомобили и в тази връзка е постъпило писмо от кмета на
Община Сопот, съдържащо молба за помощ. Предвид това, че Общината
разполага с достатъчно собствени камиони за сметосъбиране и сметоизвозване,
липсата на един от тях няма да наруши ритъма на работа по сметосъбиране и
извозване в нашата община
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с Чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово дава съгласие да се предостави
безвъзмездно за управление следната движима вещ – общинска собственост:
Специален автомобил – сметосъбирач, марка „МАН”, модел „26.272” с
регистрационен номер № РВ 0547 АС, цвят оранжев, с дизелов двигател, брой
места 3+1, № на двигател 2486896094D381, идентификационен номер на
превозното средство WMAF071969М160467, година на производство 1994,
ведно с оборудването от 8 броя гуми на община Сопот с ЕИК по Закона за
Регистър БУЛСТАТ 115816423 за срок от 1 година.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на това решение като

издаде заповед и сключи договор, с който да определи правата и
задълженията на двете страни.
По т. 18 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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