Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

2. mail 2019 nr 00

OÜ Järve Biopuhastus täiendava
osa omandamine
OÜ Järve Biopuhastus osakapitali suurus on 319 560 eurot. Osaühingu asutajad olid võrdsetes
osades Jõhvi linn, Kohtla-Järve linn, Püssi linn ja Kiviõli linn. Haldusreformi käigus on Püssi linn
ja Kiviõli linn ühinenud Lüganuse vallaga. Lüganuse vallale kuulub osa nimiväärtusega 159 780
eurot, Kohtla-Järve linnale ja Jõhvi vallale kummalegi osa nimiväärtusega 79 890 eurot. Vastavalt
30.11.2004 sõlmitud OÜ Järve Biopuhastus osanike lepingu punktile 6.2. kohustub haldusreformi
käigus omavalitsuste ühinemisel tekkinud osanik võõrandama tasuta osa osast teistele
omavalitsustele, et kõikide osaühingu osanikeks olevate omavalitsuste osalus oleks võrdne.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 25 ja Jõhvi Vallavolikogu
21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord” § 5 lg 1 punkti 16 ning lähtudes
Lüganuse Vallavolikogu 14. novembri 2018 otsusest nr 115 „OÜ-s Järve Biopuhastus Lüganuse
vallale kuuluvast osast osa võõrandamine”, vallavolikogu
otsustab:
1. Omandada tasuta osa nimiväärtusega 26 630 eurot OÜ Järve Biopuhastus (registrikood
10854476) Lüganuse vallale kuuluvast osast.
2. Volitada vallavanemat allkirjastama Lüganuse vallale kuuluva OÜ Järve Biopuhastus osa
jagamise ja võõrandamise 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.
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Selgitus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 25 alusel on volikogu ainupädevuses valla
osalemise otsustamine äriühingus.
Jõhvi vallavara valitsemise korra § 5 lg 1 punkti 16 alusel otsustab volikogu muud seaduses või
õigusaktis sätestatud ja vallavaraga seotud ning volikogu pädevusse antud küsimused.
Lüganuse Vallavolikogu 14. novembri 2018 otsusega nr 115 „OÜ-s Järve Biopuhastus Lüganuse
vallale kuuluvast osast osa võõrandamine” otsustati võõrandada Jõhvi vallale tasuta osa osast
nimiväärtusega 26 630 eurot..
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.
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