РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 63
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 04. 03. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Изграждане на спортна площадка със свободен достъп, състояща се от фитнес уреди,
монтирани на открито на територията на гр. Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков - зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 2, чл. 4а и чл. 30 от Закона за физическото
възпитание и спорта, и предвид изложените в предложение с вх. № 10ХІ – 31 от 16. 02. 2010 г. фактически
основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1. Дава съгласие върху терен от 150 (сто и петдесет) кв.м., частна общинска собственост, представляващ част
от УПИ ІІ – зеленина от кв. 19 по плана на к-с „Младежки хълм”, гр. Пловдив да бъдат монтирани фитнес уреди
на открито за свободно обществено ползване, съгласно приложената скица – предложение в М 1:500.
2. Средствата за изграждане и поддържане на обекта да не са за сметка на бюджета на Община Пловдив, а за
сметка на дружество-дарител.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Пловдив.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 2, чл.
4а и чл. 30 от Закона за физическото възпитание и спорта и като взе предвид, че в Община Пловдив е получено
предложение от управителя на „Инсервио” ООД за проект за изграждане на спортна площадка със свободен
достъп, състояща се от фитнес уреди на открито; същата ще бъде за Общината дарение от дарител; фирмата
се ангажира с цялостния процес по този проект и техническата издръжка на площадката в рамките на сключен
договор, който ще бъде минимум 4 години.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 37
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 37
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

