Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

00. detsembril 2021 nr 000

Osaühingu Elektron osa võõrandamine

10. augustil 2021 Jõhvi vald päris osaühingu Elektron osa nimiväärtusega 64 eurot.
7. detsembril 2021 osaühingu Elektron kaasosanik esitas avalduse Jõhvi vallale kuuluva osa
ostmiseks hinnaga 70 eurot. Samuti kinnitas avalduse esitaja, et kannab kõik osa võõrandamisega
seotud kõrvalkulud.
Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord” (edaspidi: Kord)
§ 5 lg 1 punkti 11 kohaselt vallale kuuluvate ettevõtte aktsiate või osade võõrandamine või
koormamine pandiga kuulub vallavolikogu pädevusse.
Korra § 31 lg 2 punkti 1 kohaselt vallavara võõrandatakse, kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks
ega valla valitsemiseks ning selle muul viisil vallavarana kasutamine ei ole võimalik, põhjendatud
või selle kasutamine valla omandis olevana on ebaotstarbekas.
Korra § 32 lg 1 punkti 4 kohaselt vallavara võõrandamine otsustuskorras (ehk pakkumist
korraldamata) võib toimuda, kui võõrandatakse vara bilansilise maksumusega alla 5 000 eurot. Sama
paragrahvi lõike 2 kohaselt vallavara võõrandatakse otsustuskorras vara hariliku väärtusega või
volikogu poolt kinnitatud müügihinnaga.
Aluseks võttes Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord” §
5 lg 1 punkti 11, § 31 lg 2 punkti 1, § 32 lg 1 punkti 4 ja lõike 2 ning lähtudes Igor Nekrashevich’i 7.
detsembri 2021 taotlusest, vallavolikogu
otsustab:
1. Võõrandada otsustuskorras Jõhvi vallale kuuluv osaühingu Elektron (registrikood 10246436) osa
nimiväärtusega 64 eurot Igor Nekrashevich’ile (isikukood 36406232225) müügihinnaga 70 eurot
tingimusel, et kõik osa võõrandamisega seotud kõrvalkulud on ostja kanda.
2. Volitada vallavanemat alla kirjutama punktis 1 nimetatud osa müügilepingule.
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.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees
Osaühingu osakapital on 14 240 eurot, millest vallale kuuluv osa (64 eurot) moodustab ≈0,45
protsenti.
2020. aastal osaühingu müügitulu oli 6 350 eurot ja kasum -789 eurot.
2019. aastal müügitulu oli 6 575 eurot ja kasum -4566 eurot.
2018. aastal müügitulu oli 6 505 eurot ja kasum -1227 eurot.
Eelnõu koostas Richard Toome.

