Juhatuse koosoleku protokoll nr 8/2022
Koosoleku aeg: 15.09.22 e-kirjaline
Osalesid:
juhatuse liikmed: Natalia Lüllmaa, Triin Matsalu, Hannes Vald, Kirsti Mau, Elari Hiis, Inna
Laanmets, Hans-Jürgen Schumann, Anne Leht.
Protokollija: Rita Triinu Peussa
Päevakord:
1. Taotleja OÜ Kardikeskus taotluse muutmisele kooskõlastuse andmine.
Taotleja OÜ Kardikeskus pöördus Raplamaa Partnerluskogu poole kooskõlastuse saamiseks, et teha
toetustaotluses nr 13-21.2/20/5982 "2-KOHALISE HOBIKARDI, MURUNIIDUKI JA UTV
SOETAMINE RAJAHOOLDUSEKS RAPLA VÕISTLUSKARDIRAJALE" muudatused.
Soovitakse ühe muruniiduki asemel soetada 2 odavamat muruniidukit eelarve piires või kui
läheb kallimaks, siis suureneb selle võrra taotleja omafinantseeringu osa. Muudatuse tegemise
vajadus on tekkinud järgmistel põhjustel. Esiteks mõjutab muutunud poliitiline olukord
maailmas tehnika tarnimist ja varuosade kättesaamist, mis puudutab otseselt ka taotleja poolt
algselt välja valitud niiduki ja selle varuosade kättesaadavust. See on väga suureks
probleemiks olnud hetkel projekti elluviimisel, sest plaaniti sellel kevadel projekti ellu
viia. Teine põhjus on see, et kui ühe niidukiga peaks midagi juhtuma ning varuosade saamine
võtab aega, siis on olemas 2 niidukit ning teisega saab ikkagi niitmistööd ära teha. Kolmas
põhjus on see, et täna töötab vahetuses kaks inimest ning kahe niidukiga on võimalik
operatiivsemalt ja kiiremini territooriumit korras hoida muude tööde ja tegevuste kõrvalt.
Muudatusega ei muutu toetustaotluse eesmärk. Lisatud on uus hinnapakkumine kahele
niidukile.
Soovitakse projektis esitatud rajahooldusmasina asemel soetada rajahooldusmasina, mis on
multifunktsionaalsem. Rajahooldusmasin, mida soovitakse soetada on veel parem ning suurema
jõudlusega ning mitmekesisemate funktsioonidega. Muudatusega ei muutu toetustaotluse
eesmärk. Rajahooldusmasinaga planeerime teha kõik raja hoolduseks vajalikud tööd, mis olid
juba kirjeldatud esitatud äriplaanis ja projektis. Lisaks projektis esitatud rajahooldusmasinale
võimaldab soetatav rajahooldusmasin teha hooldustöid kruusakattega supermoto rajal
võistlusteks ettevalmistamisel, võistluste ajal nõuetele vastava pinnase tagamisel, pinnase
teisaldamisel ja raja tasandamise tööde teostamisel. Peamine erinevus ongi see, et lisaks
asfaltkattele on võimalik hooldada ka muu kattega pinnaseid (kruusakate, liivakate jne), mis
on vajalik supermoto raja hooldamiseks (seni on taotleja rendiettevõtetelt supermoto raja
hooldamiseks seadmeid rentinud, kuid see on väga kallis teenus). Suurenenud
omafinantseeringut on taotleja valmis tasuma ettevõtte eelarvest. Lisatud on ka hinnapakkumine.
Otsus: anda nõusolek OÜ Kardikeskusele toetustaotlust muuta vastavalt kirjeldatud viisidele.
Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed, vastu ega erapooletuid ei olnud.
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