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Vallasvara (buss) võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Alutaguse valla omandis on buss Mercedes-Benz Tourino, mis on ostetud Illuka valla poolt
24.07.2012. aastal hinnaga 192 760 eurot. Bussi jääkmaksumus on 75 497,66 eurot
(31.08.2018. a). Bussi põhiandmed: kere värvus – kuldne, mootor – 7201 cm3, mootori
võimsus – 210 kW, kütus – diislikütus, käigukast – manuaal, veoskeem – tagavedu,
registreerimistunnistus – EL405213, tehnoülevaatus on kehtiv kuni september 2018 ja
liikluskindlustus kehtiv kuni 07.03.2019.
Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a määruse nr 38 „Alutaguse vallavara valitsemise kord“
(edaspidi määrus) § 4 lõike 1 kohaselt on vallavara valitsejad kohustatud nende valitsemisel
olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise,
korrashoiu ja otstarbekohase kasutamise. Käesoleval ajal ei leia buss otstarbekohast
kasutamist, see ei ole vallale avalikuks otstarbeks ega valitsemise otstarbeks vajalik. Määruse
§ 54 punkti 1 kohaselt võib sellisel juhul vallavara võõrandada. Määruse § 55 lõike 2 punkti 1
kohaselt kui võõrandatava vara bilansiline jääkmaksumus on suurem kui 10 000 eurot, on
vallavara võõrandamise otsustajaks volikogu. Määruse § 60 lõike 1 kohaselt on vallasvara
võõrandamisel väärtusega üle 10 000 euro alghinna määrajaks volikogu. Vallavalitsuse
ettepanek on alghinnaks määrata vara jääkmaksumus.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3
punkti 2, Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018. a määruse nr 38 „Alutaguse vallavara
valitsemise kord“ § 54 punkti 1, § 55 lõike 2 punkti 1 ja lõike 4, § 56 lõike 1 punkti 2, § 59
lõiked 1, 2 ja 3, § 60 lõike 1 punkti 1 ja Alutaguse Vallavalitsuse ettepaneku,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Alutaguse vallale kuuluv buss
Mercedes-Benz Tourino, numbrimärgiga 725 BGX.
2. Võõrandatava vara alghinnaks määrata 75 497,66 eurot.
3. Alutaguse Vallavalitsusel korraldada kirjaliku enampakkumise läbiviimine ja sõlmida
enampakkumise võitjaga ostu-müügileping. Ostu-müügilepingu vormistamisega seotud kulud
jäävad ostja kanda.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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