NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .201 4. a nr 782-k

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude
üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Narva Linnavolikogu 23.01. 2014 määruse nr 3 "Narv a linn a 2014 . aasta ee la rve kinnitamin e" "
ja 29 .05.20 14. a määru se nr 13 " N arv a linna 20 14. aasta eel arve muu tmine" alu sel teostas Narva
Linnav alits use Arhitektuur i- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi Arhitektuuri- j a
Linnaplaneerimise Amet) 2014 . aastal N arva Linna Ar enduse j a Ök ono omika Am eti (e daspid i
Arenduse ja Ökonoomika A met) bilansis o levate ehitiste rem onti üldsummas 759 980 ,94 e urot.
Vasta valt N ar va Linna valitsu se 25.04 .2005 määru se nr 373 " In vesteeringute kajastam ise kord "
punktile 9 on Arhitektuur i- j a Linnaplaneerimise Am et ko hus tatud üle andma kantud
investe eringud ja kulud summas 759 980,94 eurot Ar enduse ja Ökonoomika Amet ile vastav alt
a lljärgneva le loetelule :

Jrk.nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asutuse nimetus
Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet, s.h:
Jo aoru puhkeala

Kogusumma

759 980,94
429 937 ,22

Jõe sada m

I 300,00

AÜ Ivuska

3200,00

Kalda tn viaduk
Pu skini tänav

1 84 0, 00
71119,2 8

Fama põik

28 4 71, 00

Rahu tänav
Pu skin i skväär
Teede remo nt

155 382,72
2 94,00
68 36 ,72

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
Narva Linnav alits use 25.04.2005 määruse nr 373 " In vesteerin gute kaj as ta mise kord" punkti 9
koh aselt asutus, kelle ee larves on kinnitatud investeeringud , täid ab eelarvet , teo stab
inv esteeringute iseloomu hindamise (kapitaliseeritud või mittekapitali seeritud kulud) nin g annab
need N ar va Linnavalitsuse korralduse alusel üle struktuuriüksusele, kelle bilansi s vara on .
Seega ei o le te gemist koha liku e lu küsimuse lahendamisega kohaliku omaval itsu se korralduse
seaduse § 30 lõik e 1 punktide 2 ja 3 tähenduses, vaid raam atupidamisliku tehingu ga, mis oma
olemuselt on internse ise loo m uga haldusor gan isatsiooni sisene enesekorralduslik kü simu s.

3. OTSUS
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil anda üle ja Narva Linna
Arenduse ja Ö konoom ika Ameti l võ tta vas tu oma bilanssi hiljemalt 24.07 .2014 .a. investee rin gud
jakulud
üld summas
75 9 980
(seitsesada
viisküm mend
üh eksa
tuhat
üheksas ada
kaheksakümmend) eurot 94 eurosenti koos lepingute, arvete ja tööde vastuv õtua ktide koopiatega
vastava lt alljärgnevale loetelule:

Asutuse nimetus

Jrk.nr.

1.
2.
3.
4.

Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet, s.h:
Joaoru puhkeala
Jõe sadam
AÜ Ivuska

Kogusumma
759980,94

429937,22
1 300,00
3 200,00

- -- - -

Kald a tn viaduk

5.

Puskini tänav

1 840 ,00
71 119,28

6.

Fama põik

2 8 47 1,00

7.

Rahu tänav

8.
9.

Puskini skväär
Teede remont

155 382,72
294,00
68 36,72

4. RAKENDUSSÄTTED
4.1.

Korraldus j õustub seaduse s sä tes tatud korras.

4 .2.

Narva Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Narva Linn ava litsuse Arhitektuuri - ja
Linnapl ane erimi se Ametile ning N arva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

4.3.

Korraldu st võib vaidlustada Ta t1U Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul selle

teataj egemisest a
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Ants Liimets
Linn as ekretär

