Община Раднево област Стара Загора

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 22 от заседание на Общински съвет - Раднево ,
проведено на 21. 07. 2005г., на което са взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
ПО ТОЧКА ПЪРВА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ТЕКУЩОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО КЪМ 30.06.2005г.
С 21 гласа "ЗА", " ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " -няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
409. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на
Община Раднево към 30.06.2005г.

ПО ТОЧКА ВТОРА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ЗАМЯНА НА ИМОТ
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИМОТИ НА ЗКПТУ “ЖИТЕН
КЛАС” В ЛИКВИДАЦИЯ ГР.РАДНЕВО.
С 20 гласа "ЗА", "ПРОТИВ" – няма и " ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " -1
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
410. На основание чл.34 във връзка с чл.40 от ЗОС:

1. Заменя имот-частна общинска собственост- фурна и магазин за хляб
/бивш зеленчуков магазин/ със застроена площ 187,00
кв.м.,представляващ обособена част от комплексна търговска сграда
изградена в гр.Раднево, кв.Гипсово, кв.22, ул. ”Странджа” №1, УПИ
І-343 на стойност 38400 лв. със следните имоти, които са заведени по
баланса на кооперацията: 1.административна сграда със застроена
площ 220 кв.м., построена в УПИ ІХ-9502

-2кв.11 по плана на гр.Раднево, квартал Гипсово на стойност 14500 лв.; 2.
помпена станция, включваща едноетажна масивна сграда със застроена
площ от 12.25 кв.м., заедно с прилежащите й съоръжения и отклонение
20 кv от извод Раднево, захранващ трафопост на микроязовир “Гипсово”
изградена в землището на Гипсово с ЕКАТТЕ 98148 на стойност 3600
лв.. 3. микроязовир “Гипсово” , включващ имот с номер 000367 в
землището на Гипсово с ЕКАТТЕ 99148 с площ 85993 кв.м. заедно с
всички прилежащи съоръжения на стойност 10361 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Раднево, на основание на решението на
Общински съвет Раднево по т.1, да издаде заповед и да сключи
договор за замяна.
3. Упълномощава Кмета на Община Раднево да сключи споразумение за
прихващане на задълженията на ЗКПТУ “Житен клас” към Община
Раднево на стойност 24723 лв., включващи Първо – 14784 лв. дължимо
обезщетение за лишаване от ползване на имот фурна и магазин за хляб
/бивш зеленчуков магазин/ за периода от 17.10.2002г. до 17.06.2005г. и
Второ – 9929 лв. разлика в стойността на заменяните имоти със
задължението на Община Раднево към ЗКПТУ “Житен клас” за плащане
на вложени средства за ремонт на имот фурна и магазин за хляб /бивш
зеленчуков магазин/ със застроена прощ 187,00 кв.м., представляващ
обособена част от комплексна търговска сграда изградена в гр.Раднево,
кв.Гипсово, кв.22, ул.”Странджа” №1, УПИ І-343 на стойност 24683 лв.

ПО ТОЧКА ТРЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ИЗБИРАНЕ НА
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА КМЕТСТВО
С.ЛЮБЕНОВО.

С 21 гласа "ЗА" , "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " - няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
411. На основание чл.42 ал.2, във връзка с чл.42 ал.1 т.1 от ЗМСМА,
-3избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
с.Любеново, община Раднево Стоян Тонев Пантулов, ЕГН
3602097582, считано от 01.08.2005г. до провеждане на частичен
избор за кмет, с основно месечно възнаграждение 450.00 лв.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ИЗБИРАНЕ НА
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНАТА.
С 19 гласа "ЗА" , "ПРОТИВ" няма и " "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ "-2
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
412. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.58 от
ПОДОСНКВОА избира 7 членна временна комисия за
анализиране състоянието на здравеопазването в общината в
състав:
Председател: Тенчо Кайряков
Членове:
Нино Нейков
Венцислав Димов
Желязко Богданов
Недко Стойков
Дженко Керанов
Георги Георгиев

ПО ТОЧКА ПЕТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ.

С 20 гласа "ЗА" , "ПРОТИВ"-1 и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " -няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
-4413. Дава съгласие да се гарантира пред “Търговска и корпоративна
банка” АД банковата гаранция в размер на 20000лв./Двадесет
хиляди лева/ дадена на ФК “Миньор” – Раднево до 31.12.2005г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ФИНАНСОВА
ПОМОЩ НА КИЦ “ЦАРИБРОД” ГРАД БОСИЛЕГРАД.
С 21 гласа "ЗА" ,"ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ "- няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
414. Предоставя финансови средства в размер на 1000лв. на КИЦ
“Цариброд” гр.Босилеград.
ПО ТОЧКА СЕДМА : ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ОТПУЩАНЕ НА
ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ.
С 21 гласа "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " -няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
415. На основание предложението на Обществения съвет за
съдействие, помощ и контрол на социалното подпомагане в
община Раднево и предложените медицински документи отпуска
парична помощ за лечение на Иван Иванов Енчев от с.Любеново,
общ. Раднево в размер на 500 лв..

416. На основание предложението на Обществения съвет за
съдействие, помощ и контрол на социалното подпомагане и
приложените епикризи и решения на ТЕЛК отпуска на Михаил
Русев Русев от гр.Раднево, ул.”Сакарска” № 5 финансова за
лечение в размер на 100 лв.

-5417. На основание предложението на Обществения съвет за
съдействие, помощ и контрол на социалното подпомагане и
приложените епикризи и рецепта отпуска на Таньо Иванов Ганев
от гр.Раднево, ул.”Люлин” № 4 финансова помощ за закупуване на
лекарства и лечение в размер на 100 лв..

ПО ТОЧКА ОСМА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ , ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ.
С 21 гласа "ЗА" , "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " -няма
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
418. На основание § 78, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и
допълнение на Закона за общинска собственост /ДВ.бр.101 от
2004г./ във връзка с молба с вх.№1700-7/19.07.2005 продължава
срока на действие на договор за наем между Община Раднево и
SG “Експресбанк” АД , клон Стара Загора с предмет общински
нежилищен имот – помещение от 100 кв.м. за банков офис,
находящ се в гр.Раднево, ул.”Младост” №2, бл.14 за срок от седем
години, считано от 26.09.2005г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА : ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНАТА
На питанията на общинските съветници Венцислав Димов и Васил
Веселинов отговори кмета на общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ______/п/________
/ Т. ГАНЧЕВ /
ПРОТОКОЛИСТ :______/п/________
/ Ж. СТОЙНОВА /

