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07. märts 2013 nr

Vallavara müük
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkt 1, Audru
Vallavolikogu 13.05.2010 määruse nr 20 “Vallavara valitsemise korra kehtestamine” § 62
lõige 1 punkt 1, § 61 punkti 1 ja § 67 ning DTZ Kinnisvaraekspert poolt 22.02.2013
teostatud varade hinnangu,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel järgnevad Audru vallale kuuluvad varad:
1.1. 2-toaline korteriomand Audru alevik, Tulbi tn. 3-4 (kinnisturegistriosa number
2597306, üldpind 41,3m2) alghinnaga viis tuhat viissada (5 500,00) eurot;
1.2. kinnistu Vändra vald, Säästla küla, Karujõe (katastritunnus 93002:003:0400,
elamumaa 12 965m2) alghinnaga kolm tuhat üheksasada (3 900,00) eurot;
1.3. kinnistu Audru vald, Ahaste küla, Taltsi (katastritunnus 15901:001:0417,
elamumaa 12 589m2) alghinnaga kümme tuhat kuussada (10 600,00) eurot;
1.4. kinnistu Audru vald, Marksa küla, Tiidoranna (katastritunnus 15905:004:0817,
tootmismaa 3 732m2) alghinnaga viisteist tuhat (15 000,00) eurot;
1.5. kinnistu Audru vald, Kõima küla, Torni tee 4 (katastritunnus 15905:004:0458,
elamumaa 4 916m2) alghinnaga viisteist tuhat (15 000,00) eurot.
2. Audru Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara müük.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise
päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.
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juurde.

Seoses 2013.eelarveaastal kavandatavate suuremahuliste investeeringutega Audru vallas ning
sellest tuleneva finantsvajadustega, teeb Audru Vallavalitsus ettepaneku müüa eelnõus toodud
Audru vallale kuuluvad igapäevakasutusest väljas olevad varad.
Karujõe kinnistu Vändra vallas ja korteriomand Tulbi tn. 3-4 on tulnud valla omandisse
pärimise teel. Tiidoranna kinnistu Marksa külas ja Taltsi kinnistu Ahaste külas on tulnud valla
omandisse peremehetu vara protsessi käigus. Torni tee 4 kinnistul Kõima külas asub endine
kasutusest väljas olev amortiseerunud Kõima lasteaia hoone ning see hoone on tulnud valla
omandisse põllumajandusreformi käigus. Lasteaed lõpetas tegutsemise selles hoones
2005.aastal peale liitmist Lindi Algkooliga.
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