РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 96
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 15. 04. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Приемане на решение за продължаване срока на договор за наем от
24. 04. 2009 г., сключен за обект част от имот – публична общинска собственост,
представляващ ученически стол с площ 84 кв.м. към ОУ „Христо Смирненски”, ул.
„Янко Сакъзов” № 2, съгласно Акт за общинска собственост № 482/ 10. 09. 2000 г., с
предназначение – ученическо столово хранене
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от
ЗОС във връзка с чл. 14, ал. 1 от НРПУРОС и предвид изложените в предложение с вх.
№ 10ХІ – 48 от 25. 02. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Разрешава срокът на договора за наем от 24. 04. 2009 г., сключен с ЕТ „Експрес-ДАнгелина Трайкова” – Пловдив за следния обект: част от имот – публична общинска
собственост, представляващ ученически стол от 84 кв.м. към Основно училище „Христо
Смирненски”, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 2 – Район „Централен” да бъде
продължен с още 4 /четири/ години, считано от 25. 04. 2010 г.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 14, ал. 1 от НРПУРОС в
съответствие с Раздел І, чл. 2 от Договора за наем от 24. 04. 2009 г., предвид подадена
молба от наемателя с вх. № 10УЧ32 от 10. 02. 2010 г. до Кмета на Община Пловдив и
Становището на директора на ОУ „Христо Смирненски”, с което същият дава съгласие
за удължаване срока на договора.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
35
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

