KÄSKKIRI

Viljandi

10. jaanuar 2013 nr 1.-1/6

Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse määrusele nr 1 07. jaanuar 2013.a. „Viljandi linna
haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted“ (lisa)
kehtestan
Viljandi Jakobsoni Kooli koolihoone ruumide üürimisel järgmise korra ja tasumäärad:
Võimla koos duširuumi kasutamisega 20 eurot tund (60 minutit).
Võimla hind sisaldab käibemaksu 20%

Aula 15 eurot tund
Klassiruum 4 eurot tund
Arvutiklass 28 eurot tund
Auditoorium 10 eurot tund
Keldrisaal 10 eurot tund
Lasketiir 10 eurot tund
Ööbimine koolimajas (laagrid): 6 eurot ööpäevas ühele inimesele,
üle 50 inimese ööpäevas 5 eurot.

Eero Järvekülg
Direktor

VILJANDI
LINN
LINNAVALITSUS
MAARUS
07. jaarnar 2013 nr I
Viljandi linna haridusasutusteruumide ja
inventari kasutusseandmisepöhimötted

Mä?irus kehtestataksepöhikooli ja gtimnaasiumiseaduse$ 40 löike 2, Viljandi Linnavolikogu
30.05.2012mtüirusenr 118 ,,Viljandi linnavaravalitsemisekord" alusel
$ 1. Määrus reguleerib Viljandi linna munitsipaalharidusasutusteruumide ja inventari kasutusse
andmisepöhimötteid, kui:
(1) kasutusseantava vara bilansiline jä2ikväärtuson alla 2000 euro;
(2) linnavara antaksekasutussetihekordseteksi.iritusteksvöi tunnitasu (60 minutit) alusel.
$ 2. Munitsipaalharidusasutuste(edaspidiharidusasutuste)ruumide ja inventari kasutusseandmise
hinnakirja kinnitab käskkirjaga haridusasutusejuht. Ruumide ja inventari kasutamiseeest saadav
tasu peabkatma kasutamisegaseotudkulud ja andmatäiendavattulu.
$ 3. Ruumideja inventari kasutusseandmiseotsustamiseöigus ning käesolevamääruse$ 4 alusel
soodustusetegemiseöigus on haridusasutusejuhil.
$ 4. Ruumide ja inventari kasutusse andmisel on vöimalik anda üks alljärgnevatest
hinnasoodustustest:
(l) 50% öpilasteüritusteksja ööbimiseksning noorteklubidele;
jooksul.
(2)25% juhul, kui ruume kasutataksevähemaltT2tundi öppeaasta
$ 5. Öpilastel on öigus tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, öppe-, spordi-,
tehnilisijm vahendeidklassivälisestegevuses.
$ 6. Haridusasutusetöötajatel on öigus tasuta kasutada oma asutuserajatisi, ruume ja inventari
haridusasutusevöi linna esindamiseksettevalmistamisel.
$ 7. Ruumide ja inventari kasutamisekssölmib haridusasutusejuht kirjaliku lepingu mliäruselisas
toodudvormil.
$ 8. Tasuta vöi $-s 4 sätestatusterineva soodustusegaruumide ja inventari kasutusseandmise
ühekordseteürituste korral otsustablinnavalitsus.
$ 9. Märirusjöustub 3. päeval plirast avalikustamist.
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Linnasekretär
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Koopia:
Haridus-j a kultuuriamet (haridus@viliandi.ee)
Rahandusamet@)
Maj andusamet(maiandus@viljandi.ee)
Kantselei (kantselei@viljandi.ee)
Vilj andi JakobsoniKool (kool@vj k.vil.ee)
Vilj andi Kesklinna Kool (sekretar@klk.vil. eo)
Viljandi Kaare Kool (vkk@,vkk.vil.ee)
Vilj andi PaalalinnaKool (kool@paalalinna.ed
Viljandi TäiskasvanuteGümnaasium(kqpl@vtgü1.e9)
Vilj andi LasteaedMännimäe (info@mannimae.ee)
Vilj andi LasteaedMtingupesa(mangupesa@viljandi.ee)
Vilj andi LasteaedMidrimaa (midrimaa@vilj andi.ee)
Vilj andi LasteaedMesimumm (mesimumm@viljandi.ee)

Vilj andi LasteaedKröll (kpll@yüendlee)
Vilj andiLasteaedKarlsson(tartsson@vitjanai.eO
Vilj andiHuvikool (rnfo@huvitoqlee)
Vilj andiMuusikakool(info@viljandimuusik*
Vilj andiSpordikool( spordikool@viljandi.ee)
Vilj andiKunstikool(info@viljandikunstikool.
ee)

Lisa
07.01.2013
Viljandi Linnavalitsuse
määrusele
nr 1
MUNITSIPAALHARIDUSASUTUSTE RUUMIDE JA/VÖI INVENTARI

üünrlnplNG nr
Uürileandja nimetus

Uürniku nimi vöi nimetus
Uürniku registrikoodv6i isikukood:
Postiaadress:
E-post ja kontakttelefon:
!*

Olennöus,

n*

Ei ole nöus,

et käesoleva lepinguga seotud dokumendid ja arved
saadetakse elektroonilises vormis ülaltoodud e-posti
aadressile(*märkige ristiga Teile sobiv valik)

Uüritavad ruumid ja / vöi inventar:

Üüritavateruumide ja / vöi inventari
kasutamiseajavahemikehk üüriperiood:

üürisumma:

eurot
(millise perioodi eest)

Ütiri tasumine: ruumide ja inventari eest avaldusespostiaadressiksvöi e-posti aadressiksmärgitud
aadressilesaadetudarve alusel (pikaajalisekasutamisekorral igakuiselt eelmisekuu eest).
Arve tuleb tasuda l0 päevajooksul arve kättesaamisestarvel näidatud arveldusarvele.

ning kinnitab, et
Üärnit kohustubkasutamaüürile antud rurme ja inventari heaperemehelikult
hüvitabtemapoolt tekitatudkahju.
Ruumideja / vöi inventari korrashoiu
eestvastutavaisiku nimi ja
kontaktandmed:
Üürniku esindaja nimi, allkiri,
allkirjastamise kuupäev:
Üürileandja esindaja nimi, allkiri,
allkirjastamise kuupäev:

Ruumidja / vöi inventar
tagastatud:
(kuupäev,seisukorrakirjeldus)
Ütirniku esindajanimi, allkiri

Ütirileandja esindaja nimi, allkiri

