PAIDE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Roosna-Alliku Teeninduskeskuse ruumide
iiiirihindade kehtestamine
Paide

7. oktoober 2019 rtr 566

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike I punkti 2 ja l6ike 3,
Paide Linnavolikogu 15. miirtsi 2018 miiriruse nr l4 ,,Linnavara valitsemise kord" $ l2 l6ike 4
ja $ l7 l6ike 2 alusel.

1.

Kehtestada Roosna-Alliku Teeninduskeskuse ruumide i.iiirihind jrirgmiselt:
1 .l . koosolekute ruum nr 29 pinnaga 61,9 m2 hinnaga l0 eurot tund;

1.2. vabakabineti iitirimine hinnaga kolm eurot tihe m2 eest.

2.

Kehtestada koosolekute ruumi

iitrimisel jiirgmine kord:

2.1. koos konverentsitehnikaga antakse isikutele kasutusse stindmuste, ndupidamiste jms
liibiviimiseks piirkonnaj uhi teadmisel ;
2.2. piirkonnajuht vOib koosolekute ruumi iiiirile andmisest keelduda, kui iiritus ei ole
sisult sobilik vdi ruumidele on eelnevalt tehtud teine broneering;
2.3. ruumi kasutamiseks tuleb soovijal esitada vormikohane avaldus (korralduse lisa)
Paide Linnavalitsusele viihemalt 10 ptieva enne tirituse toimumist e-posti aadressil
paide@paide.ee vdi aadressil Pargi 10, Roosna-Alliku v6i Piirnu 3, Paide;
2.4. avalduse rahuldamisest vdi mitterahuldamisest teatatakse kolme tcidpdeva jooksul
piirast avalduse esitamist;
2.5. ruumi kasutamise eest tuleb tasuda vastavalt esitatud arvele Paide Linnavalitsuse
arvelduskontole EE6l 1 0 1 070200061 1 004 enne ruumide kasutamisele asumist;
2.6. ruumi vdib anda otsustuskorras tasuta vdi tavalisest vtiiksema tasu eest kasutusse
vastavalt Paide linnavara valitsemise korra $ 19 ldikele I ja $ 2l l6ikele 3.

3.

Tunnistada kehtetuks Roosna-Alliku Vallavalitsuse 5. veebruari 2009 korraldus nr 49
,,Ui.irihindade kehtestamine".

4.

Korraldus jdustub teatavakstegemisest.

Priit Viirk
linnapea

AdM

Nellika Valder
linnasekretiir

Lisa
Paide Linnavalitsuse 7. oktoobri 2019
korraldusele nr 566

AVALDUS
Roosna-Alliku Teeninduskeskuse ruumi iiiirimiseks

I.

TAOTLEJA ANDMED

Taotleja nimi

Telefon
E-posti aadress

2.

KASUTAMISE EESMANX

Urituse nimetus
Urituse toimumise kuupiiev
Urituse algus ja l6pp

3.

Soovin kasutada Roosna-Alliku Teeninduskeskuses

.. .. koosoleku

ruumi;

.... vaba kabinetti.

4.

Soovin ruume kasutada

.. ... tasu eest;

..... tasuta.
, kui soovid ruume kasutada tasuta

Kinnitan, et avalduses esitatud andmed vastavad tegelikkusele ja
I

)

2)

tagan ruumide ning inventari korrasoleku piirast iirituse toimumist;
htvitan Paide Linnavalitsusele iiritusega seoses tekitatud varalise kahju.

(taotlej a/seadusl iku esindaj a nimi, kuupiiev j a al lkiri)
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel lisada allkirja kohale ,,(allkirjastatud digitaalselt)".
Paide Linnavalitsuse otsus:
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