Otsuse EELNÕU nr 24
eelnõu algataja:
Häädemeeste Vallavalitsus

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Häädemeeste

19. mai 2022 nr …

Tööandja ametiauto kasutamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, § 49 lg 42,
Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 72
lõike 1 ja Häädemeeste Vallavolikogu 17.12.2021 otsuse nr 18 „Loa andmine rahalise kohustuse
võtmiseks eesmärgiga hankida vallavanemale ametiauto“, Häädemeeste Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse kasutuses oleva ametiauto SUBARU OUTBACK,
kategooria M1, registreerimismärk 608XHH, vastutavaks kasutajaks vallavanem Külliki Kiiver.
2. Punktis 1 nimetatud ametiauto garažeerimiskohaks on vallavanem Külliki Kiiveri (Kiiver)
alaline elukoht.
3. Punktis 1 nimetatud ametiautot on vallavanemal Külliki Kiiveril lubatud kasutada
erasõitudeks.
4. Otsuse peale võib esitada vaide Häädemeeste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Soopalu
volikogu esimees

SELETUSKIRI
Otsuse eelnõu „Tööandja ametiauto kasutamine“ juurde.
Eelnõu eesmärk
Lubada vallavanem Külliki Kiiveril kasutada Häädemeeste valla kasutuse olevat ametiautot
SUBARU OUTBACK, registreerimismärk 608XHH.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 19 järgi on volikogu
ainupädevuses palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste
määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse
määramine.
KOKS § 45 lõike 5 järgi on otsuse vastuvõtmiseks vajalik poolthäälte enamus.
Häädemeeste Vallavolikogu 17.12.2021 otsusega nr 18 „Loa andmine rahalise kohustuse
võtmiseks eesmärgiga hankida vallavanemale ametiauto“ anti Häädemeeste Vallavalitsusele luba
korraldada alla lihthanke piirmäära jääv hange (ühe) ametiauto kasutusrendile võtmiseks ja
sõlmida eduka pakkujaga kasutusrendi leping, võttes kasutusrendi perioodiks (kuni 60 kuud)
rahalisi kohustusi kuni 30 000 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses. Nimetatud otsuse punktis 2 on
märgitud, et nimetatud ametiauto antakse vallavanem Külliki Kiiver kasutusse.
Häädemeeste Vallavalitsus viis ajavahemikul 26.01.2022 kuni 16.03.2022 läbi alla lihthanke
piirmäära jääva menetluse, mille tulemusel sõlmiti ettevõttega Swedbank Liising AS
kasutusrendileping. Kasutusrendi pakkumuse esitasid 3 ettevõtet (Swedbank Liising AS, SIA
Citadele Leasing Eesti filiaal ning AS SEB Pank). Swedbank Liising AS esitas soodsaima
pakkumuse, milleks oli 352, 04 eurot.
Vallavanemale ei või maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes
selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud (KOKS § 49 lg 42, Häädemeeste valla
põhimäärus § 72 lõige 1).
Eelnõu sisu
Eelnõuga antakse Külliki Kiiverile ametiauto kasutamise õigus, sh erasõitudeks.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Seletuskirja koostas
Andres Annast
vallasekretär

