PAIDE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Roosna-Alliku Teeninduskeskuse
ruumide üürihindade kehtestamine
Paide

17. jaanuar 2022 nr 10

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3,
Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 14 „Linnavara valitsemise kord“ § 12 lõike 4
ja § 17 lõike 2 alusel.
1. Kehtestada Roosna-Alliku Teeninduskeskuse ruumide üürihind järgmiselt:
1.1. koosolekute ruum nr 29 pinnaga 61,9 m2 hinnaga 10 eurot tund;
1.2. vaba kabineti (ruumi) üürimine hinnaga minimaalselt 4 eurot m2 eest.
2. Kehtestada koosolekute ruumi üürimisel järgmine kord:
2.1. koos konverentsitehnikaga antakse isikutele kasutusse sündmuste, nõupidamiste jms
läbiviimiseks linnamajandusosakonna juhataja teadmisel;
2.2. linnamajandusosakonna juhataja võib koosolekute ruumi üürile andmisest keelduda,
kui üritus ei ole sisult sobilik või ruumidele on eelnevalt tehtud teine broneering;
2.3. ruumi kasutamiseks tuleb soovijal esitada vormikohane avaldus (korralduse lisas)
Paide Linnavalitsusele vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil
paide@paide.ee või aadressil Pargi 10, Roosna-Alliku või Pärnu 3, Paide;
2.4. avalduse rahuldamisest või mitterahuldamisest teatatakse kolme tööpäeva jooksul
pärast avalduse esitamist;
2.5. ruumi kasutamise eest tuleb tasuda vastavalt esitatud arvele Paide Linnavalitsuse
arvelduskontole EE611010702000611004 enne ruumide kasutamisele asumist;
2.6. ruumi võib anda otsustuskorras tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse
vastavalt Paide linnavara valitsemise korra § 19 lõikele 1 ja § 21 lõikele 3.
3. Tunnistada kehtetuks Paide Linnavalitsuse 18. jaanuari 2021 korraldus nr 4 „RoosnaAlliku Teeninduskeskuse ruumide üürihindade kehtestamine“.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide
Paide Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Moora
abilinnapea linnapea ülesannetes

Leemet Paulson
linnasekretär

Lisa
Paide Linnavalitsuse
17. jaanuari 2022 korraldusele nr 10
„Roosna-Alliku Teeninduskeskuse
ruumide üürihindade kehtestamine“
AVALDUS
Roosna-Alliku Teeninduskeskuse ruumi üürimiseks
1. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja nimi
Telefon
E-posti aadress
2. KASUTAMISE EESMÄRK
Ürituse nimetus
Ürituse toimumise kuupäev
Ürituse algus ja lõpp
3. Soovin kasutada Roosna-Alliku Teeninduskeskuses
…. koosoleku ruumi;
…. vaba kabinetti.
4. Soovin ruume kasutada
….. tasu eest;
….. tasuta.
5. PÕHJENDUS (märkida juhul, kui soovid ruume kasutada tasuta)

Kinnitan, et avalduses esitatud andmed vastavad tegelikkusele ja
1) tagan ruumide ning inventari korrasoleku pärast ürituse toimumist;
2) hüvitan Paide Linnavalitsusele üritusega seoses tekitatud varalise kahju.

(taotleja/seadusliku esindaja nimi, kuupäev ja allkiri)
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel lisada allkirja kohale „(allkirjastatud digitaalselt)“.

Paide Linnavalitsuse otsus:
……………………………………………………………..........................................................
„……“………………………20…. a.
(kuupäev)

………………………………
(allkiri)

