EELNÕU

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva

06.03.2019 nr 1-4/28

Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja
rahaliste kohustuste võtmiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning tulenevalt kohustusest korraldada õpilaste
toitlustamine Mooste Mõisakoolis, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Toitlustusteenuse tellimine Mooste
Mõisakoolile" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2022 rahalisi kohustusi kuni
102 000 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.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 06.03.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/28 "Loa andmine
riigihanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks" 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.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 1 alusel korraldab kooli pidaja õpilaste
toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.
Nimetatud ülesanne on Põlva Vallavolikogu 13. detsembri 2017. a otsuse nr 1-3/64 "Põlva
Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" punkti 1.17. alusel delegeeritud vallavalitsusele.
Eelmine hange õpilaste toitlustamiseks Mooste Mõisakoolis algatati Mooste Vallavalitsuse
30.06.2017 korraldusega nr 2-1.3/102 ning hanke tulemused kinnitati Mooste Vallavalitsuse
20.07.2017 korraldusega nr 2.1.3/114. Leping teenuse pakkujaga (OÜ Ahjuvaht, registrikood
14313725) sõlmiti perioodiks 01.09.2017–31.06.2019. Nimetatud lepingu kohaselt oli koolilõuna
maksumus 1,70 eurot õpilase kohta.
Uueks hanke perioodiks on planeeritud 01.09.2019–30.06.2022 ning see hõlmab õpilaste
toitlustamise korraldamist Mooste Mõisakoolis kolmel järgneval õppeaastal vastavalt põhikoolija gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 1 nõuetele.
Toidupäeva prognoositavaks maksumuseks on kalkuleeritud 2 eurot (senine hind 1,70 eurot),
millest 1 euro on arvestatud toiduainete kuluks ja 1 euro rentniku muudeks kuludeks. Need
hinnad on vastavuses valla teiste koolidega. Toidupäeva hinnast lähtudes kujuneb
lepinguperioodi kogumaksumuseks 102 000 eurot (aastane maht senise hinnaga 29 000 eurot x 3
aastat x hinnatõus 18%).
Otsusega antakse Põlva Vallavalitsusele luba korraldada riigihange Mooste Mõisakooli
õpilaste toitlustaja leidmiseks ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2022 rahalisi
kohustusi summas kuni 102 000 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 2019–2022. aasta eelarvetele rahaline kohustus
summas kuni 102 000 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Otsuse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 13.03.2019 ning edastatud
menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Otsuse jaotuskava
Delta kaudu teadmiseks –Märt Eskor ja Aigi Tiks
Eelnõu koostaja
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

