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Põlva

17.07.2019 nr 1-4/52

Loa andmine rahaliste kohustuste
võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel ning tulenevalt vajadusest kasutada Põlva
Vallavalitsuse ülesannete täitmiseks sõiduautosid, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva Vallavalitsusele sõidukite rendile
võtmine" ja seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2024 rahalisi kohustusi kuni 50 000
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 17.07.2019 otsuse eelnõu nr 1-4/52 "Loa andmine rahaliste
kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks" juurde
Sissejuhatus ja eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse
laenude
võtmine,
võlakirjade
emiteerimine,
kapitalirendija
faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine,
muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära
kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel võivad valla- ja
linnavalitsus, 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.
Põlva Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 1-2/20 "Põlva vallavara valitsemise kord" § 9 lõike
2 punkti 1 kohaselt otsustab vara omandamise volikogu, kui vara soetamisega võetakse
kohustusi, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias arvestatud või kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette
nähtud jooksva aasta eelarves ning selle võtmist ei ole delegeeritud valitsusele.
Eelnõu kohaselt antakse luba Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva Vallavalitsusele
sõiduautode rendile võtmine". Hanke eesmärgiks on võtta rendile kolm uut sõidukit.
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakond kasutab oma tööülesannete täitmiseks nelja sõiduautot.
Ühinemise järgselt töötab sotsiaalosakonnas üheksa ametnikku, iganädalaselt käiakse
piirkondade keskustes ja külades vastuvõttudel. Suurenenud on kodukülastuste arv –
hooldusvajaduse hindamine, lastekaitsega seotud ülesannete täitmine, puudega inimeste
eluaseme kohandamisega seotud toimingud jne. Koduhooldusteenust osutavad Põlva
Päevakeskuse seitse koduhooldustöötajat, kelle kasutuses on neli elektriautot (2012) ja kolm
sõiduautot. Üks sõiduauto kanti maha, kuna auto on amortiseerunud ja remontimine ei ole
otstarbekas. Ametiauto kasutamise vajadus teenistusülesannete täitmiseks on ka haridus- ja
kultuuriosakonna ametnikel.
Otsusega lubatakse Põlva Vallavalitsusel korraldada riigihange "Põlva Vallavalitsusele
sõidukite rendile võtmine" ja seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2024 rahalisi
kohustusi kuni 50 000 eurot.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Otsuse rakendamisega kaasnevad sõiduauto rendi kulud kuni 44 000 eurot ja kaskokindlustuse
kulud kuni 6000 eurot.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.09.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule

Eelnõu koostaja
sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma
finantsosakonna juhataja Märt Eskor

