Otsuse nr 38 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Kabli,

26. november 2020 nr

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks

Häädemeeste Vallavalitsus saab seoses COVID-19 pandeemiaga riigilt investeeringutoetust
390 000.- eurot. Toetuse saamiseks tuleb ehitusleping sõlmida 2020. aastal, kuid investeeringu
elluviimine jääb 2021. aastasse. Volikogu kinnitas investeeringuobjektideks Pargi tee 1 lasteaia
mänguväljakupoolse otsaseina rekonstrueerimise ning Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 13 asuva
valla teenuskeskuse ning Häädemeeste Muusikakooli hoonete siseosade rekonstrueerimise koos
eriosadega. Muusikakooli ja teenuskeskuse ehitushanke avamine toimub 23.11.2020. aastal ning
seejärel selgub 2021. aastaks võetava kohustuse suurus, mis lisatakse käesolevasse eelnõusse
volikogu istungil 26.11.2020. aastal.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi 2021. aastasse ……… eurot
seoses Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste teenuskeskuse rekonstrueerimisega koos
eriosadega ning mööbli soetamisega.

2.

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.

3.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärk on anda vallavalitsusele luba võtta rahalisi kohustusi 2021. aastaks seoses
Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste teenuskeskuse rekonstrueerimisega koos eriosadega
ning mööbli soetamisega
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.
Eelnõu sisu
Häädemeeste Vallavalitsus saab seoses COVID-19 pandeemiaga riigilt investeeringutoetust 390
000.- eurot. Toetuse saamiseks tuleb ehitusleping sõlmida 2020. aastal, kuid investeeringu
elluviimine jääb 2021. aastasse. Volikogu kinnitas investeeringuobjektideks Pargi tee 1 lasteaia
mänguväljakupoolse otsaseina rekonstrueerimise ning Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 13 asuva
valla teenuskeskuse ning Häädemeeste Muusikakooli hoonete siseosade rekonstrueerimise koos
eriosadega. Muusikakooli ja teenuskeskuse ehitushanke avamine toimub 23.11.2020. aastal ning
seejärel selgub 2021. aastaks võetava kohustuse suurus, mis lisatakse käesolevasse eelnõusse
volikogu istungil 26.11.2020. aastal.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 5).
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