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OTSUS

EELNÕU
22. juuni 2017 nr

Tapa

OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine mitterahalise
sissemaksega vara tasuta võõrandamise teel valla tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi
Tapa valla omandisse kuulub kaugkütte magistraaltorustik aadressil Lääne-Viru maakond,
Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tänav L1 ehitusregistri koodiga 220790201 pikkusega 1 063,3
meetrit, mille soetusmaksumus on 498 789 eurot.
OÜ Tapa Vesi põhikirjaliseks tegevuseks on lisaks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
haldamisele soojusenergia tootmine, edastamine ja müük ning tema omandisse kuulub
ligikaudu kaks kolmandikku kaugküttetrassidest Tapa linnas, mis on omakorda antud rendile
soojusettevõtjale N.R. Energy, milline on Tapa linna ülejäänud kaugkütterasside omanikuks ja
kasutajaks.
OÜ Tapa Vesi omakapitali suuruseks on Tapa Vallavolikogu 28. juuni 2012 otsuse nr 143
„AktsiaseltsTapa Vesi ümberkujundamine osaühinguks“ punkt 4 kohaselt 760 026 (seitsesada
kuuskümmend tuhat kakskümmend kuus eurot). Sama otsuse punktiga 5 kinnitati osaühingu
Tapa Vesi põhikiri, mille punktiga 3 kinnitati osakapitali miinimumsuuruseks kakssada
viiskümmend tuhat (250 000) ja maksimumsuuruseks üks miljon (1000 000) eurot.
On otstarbekas võõrandada eelpool nimetatud magistraaltorustik OÜ-le Tapa Vesi, mille
ainuomanikuks on Tapa vald, osaluse suurendamiseks.
Lisades omakapitali suurusele 726 026 eurot üle antava vara väärtuse 498 789 eurot,
kujuneks osakapitali suuruseks 1 258 815 eurot, mistõttu on vajalik põhikirja muudatus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Äriseadustiku § 192 lg 2, Tapa
Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 31 lg 1
punkt 1 ja § 34 lg 1 punkt 3 alusel ning Tapa Vallavolikogu 28. juuni 2012 otsuse nr 143
„Aktsiaselts Tapa Vesi ümberkujundamine osaühinguks“ punkt 5 alusel, millega kinnitati
osaühingu Tapa Vesi põhikiri:
1.

2.

3.
4.
5.

Muuta osaühingu Tapa Vesi põhikirja punkt 3.1. ja kinnitada see alljärgnevas
redaktsioonis:
3.1. Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on seitsesada kakskümmend tuhat
(720 000) ja maksimumsuuruseks on kaks miljonit kaheksasada kaheksakümmend tuhat
(2 880 000) eurot. Nimetatud määras võib osanike koosoleku otsusega osakapitali ilma
põhikirja muutmata suurendada või vähendada.
Anda Tapa Vallavalitsusele nõusolek kaugkütte magistraaltorustiku ehitusregistri
koodiga 220790201 tasuta võõrandamiseks valla 100%-lise osalusega tütarettevõttele
OÜ Tapa Vesi audiitori poolt kontrollitud väärtusega.
Tapa Vallavalitsusel korraldada OÜ Tapa Vesi põhikirja muutmise kandmine
äriregistrisse.
Tapa Vallavalitsusel korraldada otsuses nimetatud vara võõrandamine OÜ-le Tapa Vesi
ja Tapa valla osa suurendamine.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja vallavalitsus
08.06.2017
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
§ 35. Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes
(3) Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald või linn, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille
ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald või linn, asutamise, ühinemise, jagunemise ja
ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku
omavalitsuse volikogu. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed nimetab,
samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab valla- või linnavalitsus. Kui
osaühingul ei ole nõukogu, nimetab valla- või linnavalitsus osaühingu juhatuse liikmed.
Äriseadustik
§ 192. Osakapitali suurendamise otsustamine
(2) Kui osakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise
otsustama enne osakapitali suurendamist.
Tapa Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a määrus nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord”
§ 31. Vallavara võõrandamise otsustamine ja viisid
(1) Vallavara võõrandamise otsustab:
1) vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara või vallasvara väärtuses üle 10000 euro või
vara võõrandatakse enampakkumiseta, alandatud hinna eest või tasuta ja selle vara väärtus
on suurem kui 6400 eurot.
§ 34. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
(1)
Vallavara
võõrandamine
otsustuskorras
võib
toimuda,
kui:
3) vara võõrandatakse valla osalusega äriühingutele või avalik-õiguslikele juriidilistele
isikutele;
Tapa Vallavolikogu 28. juuni 2012 otsus nr 143
5.Kinnitada lisatud osaühingu Tapa Vesi põhikiri.
Osaühingu Tapa Vesi põhikiri
4.3.5. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab kaks tuhat viissada (2 500) eurot
või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist,
peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor ja esitama selle kohta
kirjaliku arvamuse juhatusele.
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finantsnõunik
Mati Kanarik

