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Li nn avara ta su ta voora nd amine
Narva Jaatmekaitluskeskus OU-Ie
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Narva Linnavalitsus (Linnamajandusameti kaudu) soetas teleskooplaaduri BOBCAT T L35 .70
(edaspidi ka teleskooplaadur) riigi poolt eraldatud jaatmehoolduse arendamise toetuse arvel
19.10.2017.
27.10.2017 solmiti 15.01. 200 8 Linnavara tasuta kasutamise lepingu muutmise kokku lepe,
millega anti tele skooplaadur Narva Linnavo likogu 28.06.2007 otsuse nr 321 .Linnavara tasuta
kasutusse andmine" alusel tasuta kasu tusse Narva Jaatmekaitluskeskus aD- Ie.
Narva Jaatmekaitluskeskus 00 kasutab teleskooplaadurit vastavalt linna poolt seatud
eesmarg ile, mi lleks on elanikkonnalt ja ettev6tj ate lt jaatmete vastuvott, sortimine, laadimi ne,
taaskas utamiseks ettevalmistamine.
Seoses sellega, et Narva Jaatmekaitluskeskus 00 kannab koiki tele skooplaaduri hool damisega
seotud kulusid, muu hu lgas kindlustus, tava- ja era korraline hooldus, tehnoulevaatused jms,
taotleb NJK teleskooplaaduri uleandrnist tema bilanssi.
Narva linn ei kasuta eelnimetatud vara avalikuks otstarbeks , linna valitsemiseks ega tul u
saamiseks.
Kusimus oli arutusel Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul 03 .10 .2018 (protokoll
nr 11), kus otsustati :
1. Rahandusm inisteeriumilt teleskooplaaduri
BOBCAT
TL35.70
voc randamiseks
nouso leku saamise korra l noustuda selle uleandmi sega Narva Jaatmekaitluskeskus a D-Ie.

2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil esitada antud kusimus Narva Linnavalitsusele
istungile vastavas isulise protoko llilise otsuse vastuvotrniseks.
Rahandusministeerium vastas Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet selgitustaotlusele, et
teles kooplaaduri voib tasuta vcorandada Narva Jaatmekaitluskeskus aD-Ie.
2. O iguslikud alused

Narva Linnavolikogu 09.06 .2005 maa ruse nr 18/56 "Li nnav ara voorandamise kord" (edaspidi
Kord) § 4 Ig 1 ja 2 alusel linnavara voib voorandada, kui vara ei ole vajali k avali kuks otstarbe ks
ega linna valitsemiseks, samuti siis , kui vara on muutunud kolbmatuks avali kuks kasutamiseks,
linna valitsemiseks voi ei ole otstarbeks tulu saamiseks.
Korra § 16 Ig I P 3 ning § 16 Ig 2 kohaselt linnavara voib tasuta voorandada tulenevalt linna
huvidest, seejuures linnavara tasuta voorandamine saab toimuda uksnes Linnavol ikogu otsusel.
Narva Linnavalitsuse 08 .03.2006. a maarusega nr 257 kinnitatud Narva linna raamatupidamise
sise-ees kirja
§
10
loike
1 kohaselt
kajastatakse
vara
selle
LRK
(linna
raamatup idamiskohustuslase) bilansis, kes omab antud vara tile va litsevat moju (st kontrollib
antud vara kasutamist) ja kannab pohilisi antud vara kasutamisega seotud riske .

3. Otsus
3.l.Tasuta voorandada Narva Jaatmekaitluskeskus aD-Ie (registrikood 11336 157, asukoht Laane
'tn 7, Narva) alljargnev Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti (registri kood 7503 9729)
bilansis olev linnavara:
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Teleskooplaaduri
BOBCAT TL35.70

Laane tn
7

3.2.1. Kaesoleva otsuse punktis 3.1 nimetatud vallasasja edasi voo rand amiseks peab Narva
Jaatmeka itluskeskus 00 saama Narva Linnavo likogult vastavasisulise nousoleku.
3.2.2. Juhul, kui Narva Jaatmckaitluskeskus 0 0 kasutab kaesoleva otsuse punktis 3.1 nimetatud
vallasasja muudel eesrnarkidel, kui oma poh ikirjaliste tilesannete taitmiseks, voi rikub
punktis 3.2.1 satestatud kohustust, on Narva linnal oigus nouda Narva
Jaatmekaitluskeskus aD-It leppetrahvi tasumist kun i eelnimetatud vallasasja turuvaartuse
viiekordses ulatuses.
3.2.3 . Voli tada linnapead Tarmo Tammiste't allkirjastama Narva linna nime l punktis 3.1 .
nimetatud vara tasuta voorandamise leping.

4. Ra kend ussatted
4.1.Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha kaeso lev otsus teatavaks
Jaatmekaitluskeskus aD-Ie (regi strikood 11336157, asukoht Laane tn 7, Narva).

Narva

4.2.Vol ikogu otsus joustub seadusega satestatud korras.
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4.3.Kaesolevat ostust voib vaidlustada Tartu I-Ialduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
haldusakti teatavakstcgcmisest.

Irina Janovits
Linnavoliko gu esimees
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