Pae tn 19/2 hoone üürile andmine (Lasnamäe Saun)

TALLINNA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Tallinn
22. aprill2015 nr
Pae tn 19/2 hoone üürile andmine (Lasnamäe

609-k

Saun)
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ja 13. novembri 2014 otsuse
nr 177 "Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Lasnamäe Saun asutamine" p-ga 3 ning tulenevalt Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse ettepanekust

1. Anda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Lasnamäe Saun (registrikood 75038948)
tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2015 tähtajatult üürile Pae tn 19/2 hoone (ehitisregistrikood
120705979) üldpinnaga 407,7 m 2 .
2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel sõlmida Lasnamäe Saunaga äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse
13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes“ sätestatud tingimustel
arvestades järgmist:
2.1 äriruume kasutatakse Lasnamäe Saunale põhikirjaga pandud ülesannete täitmiseks;
2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:
2.2.1 üüri äriruumide kasutamise eest 1251,64 eurot kuus (3,07 eurot/m 2 ), millele lisandub käibemaks;
2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;
2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:
2.3.1 äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele; Kui
tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
2.3.2 üürnik korraldab hoone hooldamise, tagab hoone ümbruse heakorra ja sõlmib lepingud
kommunaalteenuste osutajatega;
2.3.3 üürnik esindab linnavara valitsejat kõigi Pae tn 19/2 hoone haldamise ja hooldamisega seonduvate
lepingute sõlmimisel ning juba sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmisel;
2.3.4 üürnik kohustub linnavara taastamisväärtuses kindlustama 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ja
esitama üürileandjale kindlustuspoliisi 3 tööpäeva jooksul alates kindlustuslepingu sõlmimisest;
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2.3.5 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja
tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse
suurenemise eest;
2.3.6 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud, sh Tallinna linna asutustele ja hallatavatele asutustele.
3. Lasnamäe Saunal on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates
talle korralduse teatavakstegemisest.
4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Lasnamäe Saunale ja avaldada teade äriruumi
üürilepingu sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetesPriit Lello
Linna õigusdirektor
linnasekretäri ülesannetes
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