Volikogu otsuse eelnõu
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Loa andmine laenu võtmiseks
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8 ning lähtudes kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg 1 punktist 1, Jõhvi Vallavolikogu 21. mai
2015 määruse nr 49 „Jõhvi vallavara valitsemise kord“ § 5 lg 1 punktist 14 ja vallavalitsuse
ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Lubada vallavalitsusel 2016. aastal korraldada riigihange laenulepingu sõlmimiseks ning võtta
laenu investeeringuprojektide finantseerimiseks maksimaalselt summas 650 000 (kuussada
viiskümmend tuhat) eurot, laenulepingu tähtajaga mitte üle seitsme aasta.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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.

Niina Neglason
Volikogu esimees
Selgitus
Eelnõuga soovib vallavalitsus volikogu luba korraldada riigihange laenulepingu sõlmimiseks
summas mitte üle 650 000 euro, laenulepingu tähtajaga maksimaalselt seitse aastat, sihtotstarbega
investeeringuprojektide finantseerimine.
Investeeringuprojektid, mis vajavad või võivad vajada finantseerimiseks kas osaliselt või täielikult
laenu katet (neist osa sõltuvalt erinevatele toetusfondidele esitatud või esitatavate taotluste
edukusest), kuuluvad:
1) Jõhvi linna Kooli tänava rekonstrueerimine lõigul Uus tänav kuni Jaama tänav kuni 330
000 euro ulatuses;
2) Jõhvi linna Linda tänava lõik Tallinn-Narva maanteest kuni Kruusa tänava ristmikuni kuni
130 000 euro ulatuses;

3) Jõhvi PK staadioni projekteerimine 40 000 euro ulatuses;
4) Jõhvi Vene Põhikooli spordiväljaku ja spordihalli rekonstrueerimine 150 000 euro ulatuses
(kuna spordirajatised ei ole meetmest „Põhikoolide võrgustiku korrastamine“
abikõlbulikud)
Valla võlakohustuste maht kokku moodustas seisuga 01. jaanuar 2016 3,7 miljonit eurot.
Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFS § 34 lõikest 3 ja 4.
KOFS § 34 lõige 3 ütleb, et netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud
aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada
sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.
2016. aasta eelarve järgi on vastav näitaja 7,4 miljonit eurot.
KOFS § 34 lõige 4 ütleb, et kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude
ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta
põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta
põhitegevuse tuludest.
2016. aasta eelarve järgi on vastav näitaja 6,9 miljonit eurot.

