Otsuse nr 20 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

25. juuni 2020 nr

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
Reservfondist raha eraldamine
Häädemeeste Vallavalitsuse tellimusel on valmimas Uulus Pargi tee 1 ja 3 hoonete
rekonstrueerimisprojektid. Projekteerimise eesmärgiks on hoonete rekonstrueerimine
energiatõhususe saavutamiseks. 15.06.2020. aastal esitas vallavalitsus Riigi Tugiteenuste
Keskusele taotluse „Häädemeeste Vallavalitsuse, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse hoone
energiatõhususe parandamine“, mille kohaselt taotletakse Pargi tee 1 hoone rekonstrueerimiseks
toetust 464 373.- eurot, lisaks omaosalus 272 727.- eurot. Parema energiatõhususe saavutamiseks
ja taastuvenergia ärakasutamiseks projekteeriti hoone katusele päiksepaneelid. Park on plaanis
rajada päikseenergia tootmise toetusega. Kui varem sai toetust jaamadele kuni 1 MW, siis
käesoleva aasta algusest saab toetust jaamadele kuni 50 kw. Toetuse saamise eelduseks on
päikesejaama tööle rakendamine hiljemalt 2020. aasta lõpus. Taastuvenergiatoetust makstakse
5,37 senti võrku müüdud kWh kohta 12 aastat järjest. Lisaks lisandub müüdud energia hind, ning
kuna antud jaam on plaanis liita Pargi tee 1 elektrivõrguga, siis tarbime ise toodetud elektri suvisel
ajal enamuses ise ära ning kolmanda kasukomponendina lisandub maksmata jääv võrgutasu.
Arvutuste kohaselt on päiksepargi tasuvus ca 8 aastat. Miinusena kogu projekti juures on asjaolu,
et hoone rekonstrueerimisel tuleb katuse vahetusel paneelid mõneks ajaks hoone küljest
demonteerida.
Tulenevalt eeltoodust, Häädemeeste Vallavalitsuse ettepanekust ning Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg3,
Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 12 „Valla eelarve reservfondi kasutamise
kord” § 3 lg 1, § 4 lg 4 alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi kuni 50 000 (viiskümmend
tuhat) eurot seoses Uulu Kultuuri- ja Spordihoone katusele päikesepaneelide paigaldamisega.

2.

Eraldada p 1 nimetatud summa Häädemeeste valla eelarve reservfondist.

3.

Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Häädemeeste
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
Reservfondist raha eraldamine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärk on anda vallavalitsusele luba võtta rahalisi kohustusi seoses Uulu Kultuuri- ja
Spordihoone katusele päikesepaneelide paigaldamisega ning selle summa eraldamiseks valla
eelarve reservfondist.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste
võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste
võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning
piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule. Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 28 lõike 3 kohaselt valla- ja linnavalitsus, kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid,
millega võetakse käesoleva seaduse § 34 lõigetes 2 ja 7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või
tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu
antud volituse alusel.
Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 12 „Valla eelarve reservfondi kasutamise
kord” § 3 lg 1 kohaselt võib reservfondi üldjuhul kasutada ühekordsete kulude katmiseks, mida
eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sama määruse § 4
lg 4 kohaselt raha eraldamist reservfondist ühekordselt üle 12 000 euro otsustab volikogu ja see
vormistatakse volikogu otsusega.
Eelnõu sisu
Häädemeeste Vallavalitsuse tellimusel on valmimas Uulus Pargi tee 1 ja 3 hoonete
rekonstrueerimisprojektid. Projekteerimise eesmärgiks on hoonete rekonstrueerimine
energiatõhususe saavutamiseks. 15.06.2020. aastal esitas vallavalitsus Riigi Tugiteenuste
Keskusele taotluse „Häädemeeste Vallavalitsuse, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse hoone
energiatõhususe parandamine“, mille kohaselt taotletakse Pargi tee 1 hoone rekonstrueerimiseks
toetust 464 373.- eurot, lisaks omaosalus 272 727.- eurot. Parema energiatõhususe saavutamiseks
ja taastuvenergia ärakasutamiseks projekteeriti hoone katusele päiksepaneelid. Park on plaanis
rajada päikseenergia tootmise toetusega. Kui varem sai toetust jaamadele kuni 1 MW, siis
käesoleva aasta algusest saab toetust jaamadele kuni 50 kw. Toetuse saamise eelduseks on
päikesejaama tööle rakendamine hiljemalt 2020. aasta lõpus. Taastuvenergiatoetust makstakse
5,37 senti võrku müüdud kWh kohta 12 aastat järjest. Lisaks lisandub müüdud energia hind, ning
kuna antud jaam on plaanis liita Pargi tee 1 elektrivõrguga, siis tarbime ise toodetud elektri suvisel
ajal enamuses ise ära ning kolmanda kasukomponendina lisandub maksmata jääv võrgutasu.
Arvutuste kohaselt on päiksepargi tasuvus ca 8 aastat. Miinusena kogu projekti juures on asjaolu,
et hoone rekonstrueerimisel tuleb katuse vahetusel paneelid mõneks ajaks hoone küljest
demonteerida.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 5).
Eelnõu algataja: vallavalitsus
Eelnõu ja seletuskirja koostas:
Ulvi Poopuu
vallasekretär
Karel Tölp
vallavanem
17.06.2020

