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Loa andmine rahaliste kohustuste
võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning tulenevalt vajadusest tagada tingimused talviseks
harrastus- ja sporditegevuseks Põlva valla suusaradadel, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva valla suusaradade hooldus
2018–2020" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2018–2020 rahalisi kohustusi kuni 40 000
eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 01.06.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/71 "Loa andmine rahaliste
kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel on laenude võtmine,
võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine
kontsessioonikokkulepete alusel volikogu ainupädevuses ning kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 34 lõikes 7 nimetatud teenuste
kontsessioonikokkuleppest tekkivate rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha
väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine
rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule volikogu ainupädevuses.
KOFS § 28 lõike 3 alusel võivad vallavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning
ametiasustuse hallatav asutus sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel
eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.
Riigihange "Põlva valla suusaradade aastaringne hooldus 2016–2018" lõppes 30. aprillil 2018.
Perioodil 01.12.2016–30.04.2018 aastal olid kunstlume tootmise, suusaradade valmistamise ja
suusaradade hoolduse kulud kokku 34 874 eurot.
Uueks hanke perioodiks on planeeritud 01.12.2018–30.04.2020 ning see hõlmab suusaradade
valmistamist Mammaste Tervisespordikeskuse radadel ning suusaradade talvist hooldust
Mammastes vastavalt lumeoludele.
Otsusega antakse Põlva Vallavalitsusele luba võtta eelarveaastateks 2018–2020 kohustusi
summas kuni 40 000 eurot.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja õigusaktidega
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasneb Põlva valla 2018–2020 aasta eelarvetele rahaline kohustus
summas kuni 40 000 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 06.06.2018 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.
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