ОБЩИНСКИ

ПРЕПИС!
С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 131
взето с Протокол № 15 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.12.2020 година

По т.6 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
закупуване на сграда/дял от нея, построена в общински поземлен имот, намиращ се
в с. Поповица“
предвид следните мотиви: постъпило заявление от Веска Спасова-собственик по
наследство на дял от едноетажна масивна жилищна сграда със застоена площ от
50 кв.м. ведно с правото на строеж върху общински УПИ VIII – 87 кв. 3 по плана
на с. Поповица, с което предлага на община Садово да закупи за сумата от 26 000
лв. жилищната сграда. Не са приложени към заявлението на Веска Спасова
документи показващи, че Веска Спасова прави предложението до община Садово
от името на всички собственици на къщата. В този смисъл не става ясно дали
Спасова предлага на Общината да закупи нейния дял за 26 000 лв., или без
пълномощие от другите собственици, предлага продажба на жилищната сграда за
26 000 лева. Не е целесъобразно да се влагат 26 000 лв. в жилищна сграда, предвид
че акцент в бюджета на Община Садово за 2020 година е ремонта на общинските
пътища и улици, още повече че към настоящия момент Общината няма реална
нужда от жилищна сграда и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1 и Чл. 34 ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово приема настоящото решение по заявление,
постъпило под входящ индекс ЗТ-477 от 24.11.2020година от Веска Спасова, с
което отказва Община Садово да придобие в собственост едноетажна масивна
жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. ведно с правото на строеж,
построена в общински УПИ VIII(осми) - 87(осемдесет и седем), в кв. 3(трети) по
ПУП на село Поповица за сумата от 26 000 лева, както и алтернативно – отказва да
се закупи дела(1/6) от жилищната сграда, собственост по наследство на Васка
Спасова за сумата от 26 000 лева.

2. Решението да се обяви на Веска Калоферова Спасова.
По т. 6 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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