РЕ ШЕНИЯ НА ОБ ЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 206
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 09. 06. 2010 г.
О Т Н О С Н О :
Изменение на Решение № 126, взето с протокол № 11 от 22. 04.
2010 г. на Общински съвет – Пловдив/неразделна част, от което е проекта на договор/,
с което е одобрен участника, спечелил конкурса за отдаване под наем на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ спортна площадка, находящ се в
гр. Пловдив, ул. „Милеви скали” № 4 и ул. „Гонда вода”, попадаща в УПИ за жилищен
блок на БНБ и Окръжно управление на съобщенията, кв. 147 по плана на кв. „Северно
от Панаирни палати”, гр. Пловдив с площ на спортната площадка 982 кв.м.; площ на
прилежащия терен 245 кв.м.; площ на терена за разполагане на обект по смисъла на чл.
56 от ЗУТ 80 кв.м.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от ЗМСМА и предвид изложените в
предложение вх. № 10ХІ – 236 от 08. 06. 2010 г. фактически основания, Общински съвет –
Пловдив
Р Е Ш И :
І. Изменя Решение № 126, взето с Протокол № 11 от 22. 04. 2010 г. по отношение на
текста на:
1. В т. 1 от решението текста „...ВЛАДМАР КОНСТАНТ” ООД, представлявано от
управителя Владимир Дафчев…” добива следния вид: „…ВЛАДМАР КОНСТАНТ” ООД,
представлявано от управителя Марчо Дафчев”.
2. На местата от проекта на договор, там където е записано, че „ВЛАДМАР
КОНСТАНТ” ООД се представлява от Владимир Дафчев, да се изпише, че се
представлява от Марчо Дафчев.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Пловдив да сключи договор с одобрения
участник при условията на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от
ЗМСМА и с оглед отстраняване на констатирани неточности в текста на решението и
приложението към него.
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