NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
06.07.2022

Narva

Dr

471-k

Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi
tasuta kasutusse andmine ning iihtse kuutasu
kehtestamine selle ruumi kasutamise eest
(Mittetulundusuhing Pale Alison)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Narva Linnava1itsuse Linnamajandusamet sai MTU-lt Pale Alison, registrikood 80575938, taotluse,
kus pa1utakse anda tasuta kasutusse Linda tn 4 asuvas hoone I kOITUse ruum muusikariistade
hoidmiseks ja bandiproovideks. Uht1asi MTO Pale Alison palus kehtestada iihtse kuutasu hoone
hooldus- ja kommunaalkulude katrniseks, sest bandiliikmed on uliopilased.
Ruumi pindala
Uldkasutatavate kohtade pindala
Arvutus1ik uuritasu
Hooldustasu

33,9 m 2
1,8 m 2
29,45 eurolkuu
8,56 eurolkuu

Band on loodud 2019. aastal ning sellest ajast votab pidevalt osa Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonna korraldatavatest iiritustest. 2022. aastal esindas band Narva linna edukalt ETV+
saates .Hapon noer" ning osutus saate v5itjaks. Sellel aastal osales band Narva linna paevadel.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond taotleb MTO-le Pale Alison iihtse kuutasu kehtestamist
hoo1dus- ja kommunaalkulude katmiseks 2022. aastal .
MTU Pale Alison taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul 21.06.2022
(protokoll ill 3.1-6/9-2022) Ding otsustati:
9.1. Soovitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile anda MTU Pale Alison, registrikood
80575938, tahtajatult tasuta kasutusse Narvas Linda tn4 hoones ruurni ill 9, pindalaga 33,9 m'
muusikariistade hoidrniseks ja bandiproovideks.
9.2. Kehtestada MTO -le Pale Alison, registrikood 80575938, igakuine hooldus- ja
kommunaalkulude katmiseks uuritasu soodustus 25% tegelikest kuludest alates 01.07.2022
kuni 31.12.2022.
9.2. Soovitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti1e esitada punktis 9.1. ja punktis 9.2.
rrimetatud otsus Narva Linnavalitsuse istungile korralduse vastuvotmiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Narva Linnavo1ikogu 17.03.2005. a maaruse ill 14 "Linnavara kasutusse andmise kord"
(edaspidi ka Karel) § 7 19 ja § 7 19 2 P 3 ning § 46, § 46 19 4 satestatu alusel voib linnavara
mittetulundusiihingutele anda tahtajaga kuni 5 aastat voi tahtajatult tasuta kasutusse voi
"Uuritasu arvestuse mctoodilisele juhendiga" ette nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni
5 aastat voi tahtajatult ja avaliku enampakkumiseta voi eellabiraakimisteta pakkumiseta
1innavalitsuse korraldusega.
2.2. Kooskolas Korra §-ga 52 1 linnavalitsuse korralduse aluse1 voib tasuta kasutuslepingu
solmimisel kehtestada sihtasutustele ja mittetulundusiihingutele ning linna osalusega
ariuhingutele vara hooldus- ja kommunaalkulude katrniseks iihtse kuutasu. Uhtse kuutasu
kehtestamise otsustus tehakse 1innavalitsuse struktuuriiiksuse pohjendatud taot1use
olemaso1ul.

3.0TSUS
3.1. Anda MTO-le Pale Alison, registrikood 80575938 , tiihtajatult tasuta kasutusse Narvas Linda
tn 4 hoones ruumi nr 9, pindalaga 33,9 m Z muusikariistade hoidmiseks ja bandiproovideks.
3.2. Kehtestada MTU-le Pale Alison, registrikood 80575938, igakuine hooldus- ja
konununaalkulude katmiseks uuritasu soodustus 25% tegelikest kuludest alates 01.07 .2022
kuni 31.12.2022.
3.3. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil solmida MTU-ga Pale Alison punktis 3.1
rrimetatud linnavara tasuta kasutamise leping.

4. RAKENDUSSATTED
4.1 . Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks MTU-le Pale Alison.
4.3. Korraldust voib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohturnajale 30 paeva
jooksul arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemist.
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