NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.20 14. a nr 764-k

Narva s Kadastiku väike tiik as uva maa-ala osa
tasuta kasutu sse andmine (MTÜ Flyboard Esto nia)

1. ASJAOLU D JA MEN ETL USE KÄI K
Narva Linna Arenduse j a Ökonoomika Ametile laekus MTÜ Flyboard Estonia, registrikood 80350046,
taotlus, milles palutakse anda MTÜ- Ie Flyboard Estonia tasuta kasutusse Narva linnale kuuluva Kadastik u
väike tiik (katastr itunnus 5 1105:002:005 1, üldkasutatav maa 100%) maa-ala (kinnistu) osa pindalaga
14 500 m2 vees pordi aladega, sea lhuIgas kaabli vee lauaga tegelem iseks.
MTÜ Flyboard Esto nia planeerib paigaldada taotletava le maa-ala osa le köistee, vette kaks pontoon idel
trampliini j a luua turvalised ujum iskohad. Paigaldatavad vahendid pakuvad Narva e lanikele paremat vaba
aja veetm ist.
MTÜ Flyboard Estonia taotlust arutati Na rva Linnava litsuse linnavarako misjoni 07.05.2014 . a koosolekul
(protokoll nr 4) ning otsu stati:
1. Nõustuda MTÜ-g u Flyboard Estonia taotlusega ja soov itada anda MTÜ- Ie Flyboard Estonia,
registrikood 80350046, aval ikku ena mpakkumist korra ldamata ajutisse tas uta kasutusse Kadastiku
väike tiik (katastritunnus 5 1105:002 :005 1, üldkasuta tav maa 100%) maa-ala (kinnistu) osa pindalaga
14 500 m2 veespo rdi aladega, sea lhulgas kaabli vee lauaga tege lemiseks .
2. Narva Linna Arendu se j a Ökonoom ika Amet il esitada punktis I nimetatu d otsus Narva Linnavalitsuse
istungile korraldu se vastuvõtmiseks.
2. ÕIGU SLIKUD ALUSED

Narva Linnavolik ogu 17.03.2005. a määruse nr 14/52 " Linnavara kasutusse andmise kord" punktides 7.2
ja 7.2.3 sätestatu a lusel või b Iinnava ra mittetuiundus üh ingutele määramata ajaks tasuta kasutusse anda
linnavalitsuse korraldu sega.
3. OTSUS

3. 1. Anda MTÜ-Ie Flyboard Eston ia, registrikood 80350046, ava likku enampakkumist korraldamata
aj utisse tasuta kasut usse Kadastiku väike tiik (katas tritunnus Sl 105:002:005 1, üldkasutatav maa
100%) maa-ala (kin nistu) osa pindalaga 14 500 m2 veespordi aladega, sea lhulgas kaabli veelau aga
tege lem iseks.
3.2 Narva Linna Are nduse j a Öko noom i ka Amet il sõlmida MTÜ-ga Flyboard Estoni a punktis nimetatud
maa-ala tasuta kasutusleping.
4. RAKENDUS SÄTTED

4. 1. Korraldu s j õustu b seadusega sätestatud korras .
4.2. Na rva Linna Arendus e ja Öko~~om i ka Ametil teha korraldus teatavaks MTÜ-Ie Flyboard Estonia.
4.3. Korraldust võib vaidlustada , bpitades kaebuse Ta rt u Ha lduskohtu Jõ hvi kohtumajale 30 päeva
.OOI" J ,vates Narva 'o,av a~lsu se pooIt korra Iduse teatavakstegemist.
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Linnasekr etär

