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Varaliste kohustuste võtmine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8 ja lähtudes vallavalitsuse
ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Garanteerida Jõhvi valla eelarvest 2016, 2017. ja 2018. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) poolt rakendatava Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmele esitatava
projekti „Puru tee läbimurde ja seonduva taristu rajamine“ omaosalus summas kuni 791 441
(seitsesada üheksakümmend üks tuhat nelisada nelikümmend üks) eurot.
2. Kohustuda Puru tee läbimurde ja seonduva taristu omandi- või kasutusõigust projekti kestel ning
viie aasta jooksul pärast selle lõppemist mitte muutma, st projekti raames soetatud ja väärindatud
kinnis- ja vallasvara omanikuks jääb taotleja – Jõhvi vald.
3. Tagada projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimine ja avalik kasutus taotluses ning
taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates projekti
lõppemisest ning mitte sooritada selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele
isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi ning tehinguid, mille tulemusena vara rendile
andmisel teenib taotleja puhastulu.
4. Garanteerida Puru tee läbimurde ja seonduva taristu seotud püsikulude katmine peale projekti
lõppemist Jõhvi valla eelarvest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Teet Enok
Volikogu esimees
SELETUS:
Toetuse põhitaotluse esitamise juures ja enne EAS oodatavat toetusotsust on vaja valla poolt esitada
EASile kohustiskiri, milles kajastatakse omaosaluse maksimaalne võimalik summa, kohustutakse
mitte muutma projekti omandi ja kasutusõigust ülalnimetatud perioodi jooksul ning säilitama projekti
tulemusena loodud vara ning hoidma seda avalikus kasutuses.

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskavas (kinnitatud
24.03.2016 Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 162) on projekti abikõlbulikuks kogumaksumuseks
markeeritud 2 280 500 eurot (millest 85% on arvestatud EAS toetusena ja 15% Jõhvi valla
omafinantseeringuna).
Täpsustavate projekteerimistööde käigus on projekti eeldatavaks kogumaksumuseks 2 828 473,60
eurot, millest on tänaseks hetkeks tasutud valla eelarvest 98 607,60 projekteerimiskulusid.
Seega projekti täismahus lõpule viimiseks on vajalik 2016 – 2018 aastatel projekti finantseerida veel
2 729 866 euro ulatuses, millest EAS oodatav toetus on 1 938 425 eurot ja valla omapanus kuni
791 441 eurot.
Valla arengukavas ja eelarvestrateegias on projekti omafinantseeringuks ette nähtud kokku 342 076
eurot. Projekti täismahus realiseerimiseks on vajalik valla poolne lisafinantseerimine kuni 449 366
eurot, mis tuleb täiendavalt ette näha 2016 – 2018 aastaeelarvetega, vajadusel selle katteks laenu
võttes.

