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Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras
Aluseks võttes Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord“
§ 5 lõike 1 punkti 7 ning lähtudes sama korra § 15 lõike 1 punktist 1 ja § 19 punktist 2,
vallavolikogu
otsustab:
1. Anda mittetulundusühingule Kahula Küla Selts (registrikood 80204426, asukoht Jõhvi vald,
Kahula küla, Tamme) otsustuskorras tasuta kasutusse Jõhvi vallas, Kahula külas asuvad Kirbulinna
tee 24 kinnistu (registriosa nr 4691508, katastritunnus 25201:002:0262), Kirbulinna tee 26 kinnistu
(registriosa nr 4689208, katastritunnus 25201:002:0259) ja Kirbulinna tee 26a kinnistu (registriosa
nr 4686308, katastritunnus 25201:002:0261) järgmistel tingimustel:
1.1 vara antakse kasutusse 15. (viieteistkümneks) aastaks;
1.2 kasutajal on õigus teha investeeringuid spordi- ja mänguväljaku rajamiseks;
1.3 vara kasutamise otstarve on spordi- ja vaba aja veetmise korraldamine;
1.4 kasutaja tagab vara avaliku kasutuse.
2. Volitada vallavanem Martin Repinskit sõlmima punktis 1 nimetatud vara tasuta kasutamise
lepingut.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Eduard East
Volikogu esimees
Selgitus
25. oktoobril 2010 sõlmiti MTÜ Kahula Küla Selts ja Jõhvi Vallavalitsuse vahel vara tasuta
kasutamise leping nr 6.1-12.1/12 käesolevas otsuses kajastatud kinnistute tasuta kasutusse

andmiseks tähtajaga kuni 25. jaanuar 2018. MTÜ on täitnud nõuetekohaselt vara tasuta kasutamise
lepingut ning esitas 5. novembril 2018 taotluse uue kasutuslepingu sõlmimiseks.
Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord“ § 5 lõike 1
punkti 5 kohaselt otsustab vallavara andmise volikogu, kui kasutusse antakse vallavara tähtajaga
enam kui viis aastat. Korra § 15 lõike 1 punkti 1 alusel võib vallavara tasuta kasutusse anda
mittetulundusühingule või sihtasutusele. Korra § 19 punkti 2 alusel on lubatud vallavara
otsustuskorras kasutusse andmine mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.
Otsuse vastu võtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

