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Täiendava laenu võtmine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg 1, kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, Audru Vallavolikogu 13. 05. 2010
määruse nr 20 “Vallavara valitsemise kord“ § 10 lõige 2, §11 lõige 1 ning riigihangete
seaduse § 1036 lõige 4 punkt 1,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:
1.
Anda Audru Vallavalitsusele nõusolek väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetluse läbiviimiseks riigihanke „Laenu võtmine investeerimistegevuseks“
finantseerimiseks täiendava laenu summas 200 000 (kakssada tuhat) eurot võtmiseks.
2. Laenulepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (lepingu sõlmimise tasu ja
laenuintressid) katta 2012.a. reservfondi vahendite arvelt.
3. Volitada hankelepingut (laenulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursilda.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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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Seletuskiri 19.04.2012 otsuse eelnõule „Täiendava laenu võtmine“.
Audru valla arengukava näeb ette Audru lasteaia Männituka maja renoveerimise, mille
käigus viiakse hoone vastavusse Päästeameti ja Tervisekaitseameti poolt lasteasutusele
kehtestatud nõuetega ning tõhustatakse energiasäästu. Audru Vallavalitsus prognoosis
Audru valla 2012.a. eelarve koostamisel ilma tööde teostamise projekti omamata tööde
maksumuseks 400 000 eurot.
RTG Arhitektid OÜ poolt koostatud Männituka maja kapitaalremondi projekt valmis ja
anti Audru Vallavalitsusele üle märts 2012.a. Tööde teostaja leidmiseks eelnimetatud
projekti alusel viidi läbi märts-aprill 2012.a. riigihange viitenumbriga 132346.
Pakkumisdokumendid võttis välja neli ehitusettevõtet ja pakkumise esitas kaks
ehitusettevõtet. Mõlema pakkuja poolt tööde teostamiseks küsitud hind ületas oluliselt
Audru valla 2012.a. eelarves renoveerimistöödeks planeeritud rahalisi vahendeid
(pakkumised vastavalt 610 251,60 ja 884 221 eurot).
Audru Vallavalitsus viis dets. 2011- jaan. 2012 läbi riigihanke viitenumbriga 130149
investeerimislaenu võtmiseks summas 767 000 eurot. Parima pakkumise tegi ja
hankeleping sõlmiti Danske Bank AS Eesti filiaaliga.
Lähtuvalt eeltoodust ja võttes aluseks riigihangete seaduse §103 6 lõike 4 punkt 1, taotleb
Audru Vallavalitsus Audru Vallavolikogult nõusolekut väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse teel täiendava laenu hankimiseks ja hankemenetluse
alusel laenulepingu sõlmimiseks summas 200 000 eurot.
Seletuskirja koostas:

Siim Suursild
Vallavanem
12.04.2012

