ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 98
взето с Протокол № 8 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 10.05.2016 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска недвижима
собственост на Районно управление Асеновград към Областна Дирекция на МВР
гр. Пловдив за нуждите на Полицейски участък град Садово”
предвид следните мотиви: постъпило искане от РУ Асеновград за предоставяне
втория етаж от сградата на бившето кметство в гр. Садово и част от двора на
сградата. Въпросната сграда е частна общинска собственост, намира се в центъра
на гр. Садово. Двуетажна е, като ако се предостави втория етаж за нуждите на
Полицейски участък Садово, първия остава свободен, т.е. Общината ще може да
се ползва от него в бъдеще. Сградата е подходяща да се ползва от органи на МВР,
общодостъпна е, удобна като помещения за прием на граждани, съхранение на
документи и за др. присъщи на МВР дейности. Общината разполага с достатъчно
сгради и помещения, за да се изпълняват функциите на Общинска администрация
нормално 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. Да се предоставят безвъзмездно за управление следните части от
общински имоти – втори етаж с площ от 167 кв.м. от двуетажна масивна
сграда с изба (ГОНС) със застроена площ от 167 кв.м., построена в
урегулиран поземлен имот І-Училище, квартал 27 по подробния устройствен
план на град Садово (АЧОС 48 от 31.03.2016г.) и 100 кв.м.(защрихована площ
на скица) за паркинг от застроен урегулиран поземлен имот І-Училище,
квартал 27 по подробния устройствен план на град Садово с обща площ от
4 687 кв.м. на Районно управление Асеновград – териториална структура на
Областна Дирекция на МВР град Пловдив, за нуждите на Полицейски
участък Садово.

2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на това решение като
издаде заповед и сключи договор, с който да определи правата и
задълженията на двете страни, включително и срока за управление.
По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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