Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

2. detsembril 2021 nr 000

Jõhvi Vallavolikogu 15. juulil 2021 otsuse nr 344
„COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele
investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud
tegevusteks antava toetuse projektide nimekirja kinnitamine
ning taotlemise volitamine“ muutmine

Jõhvi Vallavolikogu delegeeris 15. juulil 2021 otsusega nr 344 riigihalduse ministri 23.04.2021 määrusega nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“
(edaspidi Kord) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise vallavalitsusele
ning kinnitas projektide esialgse nimekirja.
Korra § 5 lg 1 punkti 1 alusel esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile toetuse
taotlemiseks projektide nimekirja.
Projektide realiseerimise ja aruandlusprotsessi käigus on ilmnenud vajadus korrigeerida kinnitatud
projektide nimekirja, sest hankemenetluse tulemusel on selgunud Jõhvi raudteevaksali hoone konserveerimise täpne maksumus ja algsesse nimekirja kantud Jõhvi Põhikooli ehitamise projekti omafinantseeringu osaline katmine COVID-19 toetusest ei ole võimalik. Jõhvi Põhikooli ehitusleping
sõlmiti 28. aprillil 2021, aga toetuse saamiseks peab leping olema sõlmitud pärast 30. aprilli 2021.
Korra § 5 lg 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus võib esitada projektide nimekirja jooksvalt ja
digiallkirjastatult kuni 2021. aasta 1. detsembrini.
Jõhvi Vallavalitsus esitas taotluse tähtaegselt käesolevas otsuses sätestatud muudatustega, kuid enne
volikogu poolt muudatuse vastu võtmist. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 113 sätestab, et kui tehing on heaks kiidetud, kehtivad heakskiidu õiguslikud tagajärjed alates tehingu tegemisest.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, riigihalduse ministri
23.04.2021 määruse nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks
ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ § 5 lg 1 punkti 1, haldusmenetluse seaduse § 64 ja 68 lõike 2 ja tsiviilseadustiku üldosa
seaduse § 113 ning lähtudes vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Jõhvi Vallavolikogu 15. juuli 2021 otsuse nr 344 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava
toetuse projektide nimekirja kinnitamine ning taotlemise volitamine“ punkti 1 ning sõnastada see
järgnevalt:

„1. Kinnitada toetuse abil rakendatavate projektide nimekiri ja taotletavad toetussummad järgnevalt:
1.1 Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmaruumide remont ja õueala rekonstrueerimise jätkamine
159 000 eur;
1.2 Jõhvi raudteevaksali hoone konserveerimine 80 000 eur;
1.3 Roosi tänava kõnnitee ja asfaltkatete rekonstrueerimine 30 000 eurot.
2. Kiita heaks Jõhvi Vallavalitsuse poolt Rahandusministeeriumile otsuse punktis 1. kajastatud
muudatustega taotluse esitamine enne 1. detsembrit 2021.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Selgitus
Seoses COVID-19 eriolukorraga on riigi 2021. aasta eelarves ette nähtud täiendavad vahendid
kohalike omavalitsuste uute investeeringute toetuseks majanduse elavdamise eesmärgil. Kohalikud
omavalitsused saavad taotleda toetusi järgmisteks kuludeks koos käibemaksuga:
1) objekti ehitamise, rekonstrueerimise ja renoveerimisega seotud kulud;
2) objekti lammutamise ja remondi kulud;
3) tehnosüsteemide, tänavavalgustuse ja kommunikatsioonide rajamise ja paigaldamise ning hoonete
automaatikaseadmete ja turvasüsteemide soetamise ja paigaldamisega seotud kulud;
4) Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2020. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete
süsteem” nõuetele vastava infovara töökindluse tagamiseks tehtud soetuse ja paigaldamisega seotud
kulud.
Jõhvi vallal on võimalus küsida toetusi kuni 269 000 eurose piirsumma ulatuses.
Toetatavale projektile on kehtestatud miinimumsuurus 30 000 eurot koos käibemaksuga.
Toetuse kasutamisel kohaliku omavalitsuse üksustelt omafinantseeringut ei nõuta.
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tuleb
Rahandusministeeriumile esitada hiljemalt 1. detsembril 2021. Omavalitsus võib talle üle kantud
raha kasutada kuni 2022. a 31. detsembrini.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

