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Põltsamaa Varahalduse OÜ põhikirja muutmine, uue
redaktsiooni kinnitamine ja osanike lepingu heakskiitmine
Põltsamaa vald on Põltsamaa Varahalduse OÜ (registrikood 10985184) (edaspidi Osaühing)
ainuosanik. Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2019 otsusega nr 1-3/2019/20 kinnitatud põhikirja punkt
2.1 sätestab, et osaühingu miinimumkapital on 550 000 eurot ja maksimumkapital on 2 200 000
eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib osaühingu osakapitali suurendada ja
vähendada põhikirja muutmata. Punkt 2.2 sätestab, et Osaühingu osakapital koosneb ühest Põltsamaa
vallale kuuluvast osast.
Osaühing on määratud vee-ettevõtjaks Viljandi valla haldusterritooriumil asuvates Kolga-Jaani
alevikus ja Leie külas ning osutab seal klientidele teenust. Arvestades kavandatavaid Viljandi valla
investeeringuid Viljandi valla haldusterritooriumil asuvasse Osaühingu omandis olevasse taristusse,
on asjakohane Viljandi vallal omandada osalus Osaühingus. Selleks, et tagada võimalikult suures
ulatuses Põltsamaa valla ja Viljandi valla kui osanike õiguste ja huvide arvestamine, on vajalik
sõlmida osanikel leping ning muuta ära ärinimi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3 kohaselt kuulub
volikogu ainupädevusse valla või linna poolt asutatud äriühingu põhikirja muutmine.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3
ning äriseadustiku § 174, 175, 192, 1921 alusel.

1. Muuta Põltsamaa Varahalduse OÜ (registrikood 10985184) põhikirja ning kinnitada Osaühingu
uue põhikirjana käesoleva otsuse lisas 1 toodud Osaühingu põhikirja redaktsioon.
2. Osaühingu uueks ärinimeks on Põltsamaa Vesi OÜ.
3. Suurendada Osaühingu osakapitali seniselt 2 101 000 eurolt 2 105 027 euroni ehk 4 027 euro võrra
järgmiselt:
3.1. väljastada uus osa nimiväärtusega 4 027 eurot Viljandi Vallavalitsusele (registrikood 75038606),
aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Kauba tn 9, 71020;
3.2. Osaühingu osakapitali suurendatakse ülekursiga, mille suurus on 14 848 eurot;
3.3. Viljandi Vallavalitsus tasub osa nimiväärtuse suurendamise eest ja ülekursi eest rahalise
sissemaksega Osaühingu pangakontole enne äriregistrile kandeavalduse esitamist.
4. Uue osaga ei ole seotud õiguste erisusi.
5. Pärast osakapitali suurendamise kandmist äriregistrisse on Osaühingu osakapitali suuruseks
2 105 027 eurot, mis koosneb kahest osast ning kuulub osanikele järgmiselt:
5.1. Põltsamaa vald Põltsamaa Vallavalitsuse (registrikood 77000358) kaudu: osa nimiväärtusega
2 101 000 eurot;
5.2. Viljandi vald Viljandi Vallavalitsuse (registrikood 75038606) kaudu: osa nimiväärtusega 4 027
eurot.
6. Kiita heaks Osaühingu osanike lepingu sõlmimine Põltsamaa valla, Viljandi valla ja Osaühingu
vahel käesoleva otsuse lisas 2 toodud osanike lepingu redaktsioonis.
7. Volitada Põltsamaa vallavanem allkirjastama Osaühingu osanike leping Põltsamaa Vallavalitsuse
poolt.
8. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
9. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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