KORTERIUHISTU KESK 1 PARNU
POHIKIRI
1. Uldsatted.

1.1 Korteritihistu ametlik nimi on Korteriiihistu Kesk 1 Parnu (edaspidi "Uhistu").
1.2 Ohistu asukoht on Kesk tn.l , Piimu linn, Parnumaa 80030.
1.3 Uhistu on iseseisev juriidiline isik. Tajuhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest Uhistu
tegevust reguleerivatest oigusaktidest ning kaesolevast pohikirjast.
1.4 Ohistu voib oma nimel omada varalisi ja mittevaralisi oigusi ning kanda kohustusi. Olla hagejaks voi
kostjaks kohtus. Ta voib omada eraldatud vara, iseseisvat bilanssija oma nimega pitsatit.
1.5 Uhistul on oigus avada oma arve pangas ning maarata kindlaks vastavalt tegelikkusele tariifid ja hinpad
oma teenustele.
1.6 Ohistu valdab, kasutab ja kasutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara. Tal on oigus maha kanda taielikult
amortiseerunud voi moraalselt vananenud pohivahendeid.
1. 7 Ohistul on oigus solmida elamu remontimiseks, teenindamiseks ja korrashoiuks lepinguid juriidiliste ja
fiitisiliste isikutega voi teha neid toid ise.

1.8 Vajaduse korral voib Uhistu kasutada tegevuses ka Uhistu liikmete isiklikke seadmeid,
transpordivahendeid ja tooriistu ning materjale, htivitades omanikule nende kasutamise kulud.
1.9 Oma kohustuste taitmatajatmise eest vastutab Uhistu kogu oma varaga.
1.10 Uhistu ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.
1.11 Ohistu majandusaasta at gus on 0 1.jaanuar ja JOpp 3l .detsember.
2. Uhistu tegevuse eesmark.
2.1 Uhistu on mittetulunduslik ja tema eesmargiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatiiki
motteliste osade tihine majandamine ja haldamine ning Ohistu liikmete iihiste huvide esindamine.
2.2 Ohistu eesmargiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine Uhistu liikmete poolt, samuti
elamu korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remontide teostamine ja elanike poolt laekuvate maksete
sihtotstarbeline kasutamine.
3. Uhistu liikmed.
3.1 Ohistu liikmeteks on, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates Ohistu kuijuriidilise isiku tekkimisest
koik Kesk tn. 1 asuva elamu korteriomanikud. Kotteriomanikuks on elamus asuva eluruumi voi
mitteeluruumi omanik.
3.2 Uhistu liikme poolt parast korteri vallas asjana voi korteriomandina voorandamist loetakse uus
korteriomanik korteri endise omaniku asemel Uhistu liikmeks, ilma sellekohast avaldust esitamata, alates
omandioiguse tilemineku paevast. Eelmise korteriomaniku Uhistu liikmelisusest tulenevad varalised oigused
ja kohustused lahevad tile uuele korteriomanikule-tihistuliikmele.
3.3 Parandina korteri vastuvotnud parija Uhistu liikmeks astumise ajaks loetakse parandi avanemise paeva.
3.4 Kaasomandi korral tekib liikmelisus kaasomanike kirjaliku avalduse alusel ja Uhistu liikmeks saab ilks
(I) kaasomanikest.

3.5 Ohistu peab oma liikmete ja majaelanike registrit. Majaelanike registrisse kantakse elaniku ees- ja
~.erekonnanimi , korteri number, elama asumise ja lahkumise kuupaev. Majaelanikeks loetakse majas elavaid
Uhistu liikmeidja nende perekonnaliikmeid ning ajutisi elanikke, kes kasutavad eluruumi muul seadusest
tuleneval alusel.
3.6 Uhistu liige arvatakse Ohistust valjajuhatuse otsusega:
3.6. 1 tema surma korral;
3.6.2 juriidilise isiku loppemisel;
3 .6.3 korteri ja selle motte lise osa voorandamisel.

3.7 Paevast, milliige loetakse Ohistust valjaarvatuks, 15pevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised
5igused ja kohustused.
3.8 Ohistu ei muutu ise Ohistu liikmeks juhul, kui ta saab mane elamus Kesk tn. 1 asuva kot1eri voi
kot1eriomandi omanikuks.

4. Uhistu liikmete oigused ja kohustused.
4.1 Uhistu liikmel on oigus:
4.1.1 vabalt v55randada ja parandada tema omanduses olevat korterit koos kohustusega Ohistu varas ning
astuda Ohistust valja;
4. 1.2 koormata korterit asjaoigusega;
4.1.3 kasutada korterit sihtotstarbeliselt oma aranagemise jargi;
4.1.4 kasutada mottelist osa selle sihtotstarbe jargi;
4.1.5 teha korteri ja selle m5tteliste osade sailitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike
nousolekuta kui Ohistu ei taida oma kohustusi ja nouda teistelt korteriomanikelt motteliste osade
korrashoiuks tehtud kulutuste proportsionaalset htivitamist;

.•

4.1.6 n5uda tema korteris toimunud motteliste osade korrashoiuga seotud kahjude htivitamist;
4.1. 7 nouda teistelt korteriomanikelt, et elamu ja korteriomandi motte lise ning reaalosa valdamine ja
kasutamine toimuks selle sihtotstarbe voi kokkuleppeliste otsuste jargi vastavuses koigi korteriomanike
huvidega;
4. 1.8 kindlustada korterit taiendavalt kasulike ja toreduslike kulutuste ulatuses;
4.1.9 osa votta Ohistu tildkoosolekust isiklikult v5i oma esindaja kaudu. Esindajaks voib olla lihtkirjaliku
volituse alusel korteriomaniku abikaasa, taisealine perekonnaliige, korteri kaasomanik v5i teine Ohistu liige.
Teised isikud ei saa olla esindajaks;
4. 1. 10 val ida ja oil a valitud Ohistu juht- ja kontrollorganitesse;
4.1.11 saada teavet Ohistu tegevuse jajuhatuse otsuste kohta Ohistu kodukorras (tildkoosolekul) maaratud
korras;
4.1.12 kasutada teisi mittetulundustihingute seaduses ja pohikirjas siitestatud oigusi, mis ei ole vastuolus
Ohistu p5hikirjaga.
4.2 Ohistu liige on kohustatud:
4.2.1 taitma Ohistu pohikirjast tulenevaid kohustusi ja noudeid ning Ohistu juht- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2 kasutama korteriomandi motte list ja reaalosa vastavalt sihtotstarbele voi korteriomanike otsustele ja
kokkulepetele;
4.2.3 hoidma korterit korras ja hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele tiletab omandi
tavakasutusest tekkivad mojud;
4.2.4 taluma teiste korteriomanike tegevusest tekkivaid mojusid, mis jaavad tavakasutuse piiridesse;
4.2.5 pidama kinni Uhistu tildkoosolekul kinnitatud kodukorrast, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
sanitaar- ja tuleohutuseeskirjadest, eluruumide kasutamise ning hooldus- ja remondieeskirjadest oma korteris
ja e1amu tildkasutatavates kohtades;
4.2.6 tasuma regulaarselt ilks kord kuus, hiljemaltjuhatuse poolt kindlaks miiiiratud kuupiievaks, elamu
majandamise jooksvate kulutuste katteks sihtotstarbelisi makseid tildkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja
korras. Arvestuse aluseks voetakse:
4.2.6.1 Kiite (kui liitutakse kaugkiittega)- vastavalt eelmisel kuul tarbitud soojuse niiitudele tarnija poolt
esitatud arvele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6.2 Uldelekter- vastavalt eel mise I kuul tarbitud tildelektri niiitudele tarnija poolt esitatud arvele jagatuna
korterite arvule;
4.2.6.3 Vesi ja kanalisatsioon- vastavalt elaniku poolt esitatud niiidu a1usel. Naitude mitteoigeaegsel v5i
ebaoigete andmete esitamisel, m55turi plommide rikkumise, m55turi mittetaatlemisel voi taatlustahtaja
moodum ise1 on 5igus juhatusel vee ja kanalisatsioonikulusid arvestada vastavalt juhatuse otsusele;

4.2.6.4 Sooja vee energia (kui liitutakse vee ettevottega - vastavalt elaniku poolt esitatud naidu alusel;
4.2.6.5 Priigivedu- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandis elavate isikute kohta;
4.2.6.6 Elamu remont- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6.7 Halduskulud- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6.8 Koristus- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6.9 Uldvesi- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele jagatuna korterite arvule;
4.2.6.1 0 Avariifond- vastava1t iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6.1 1 Laenu tagasimakse- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsusele korteriomandi 1 m 2 kohta;
4.2.6. 12 Reservfond- vastavalt iildkoosoleku poolt vastuvoetud otsuse1e korteriomandi 1 m 2 •
4.2. 7 tagama hiipoteegiga oma korteri arvel elamu motteliste osade majandamise kulude nouded Uhistu
kasuks;
4.2.8 maksete mittetahtaegsel tasumisel maksma iga viivitatud paeva eest viivist iildkoosolekul kehtestatud
korraja maarajargi. Viiviste tasumisest voib Uhistu liiget vabastada mojuvatel pohjusteljuhatus oma
otsusega;
4.2.9 hiivitan1a Uhistule ja teistele korteriomanikele tekitatud kahju seaduses satestatud korras juhul, kui ta on
rikkunud Uhistule voi seUe liikmetele kuuluvat vara;
4.2.10 esitamajuhatusele toeseid andmeid Ohistu liikmete arvestuse ja majaelanike registri pidamiseks;
4.2.11 korraldama enda, oma perekonnaliikmete ja teiste korteris elavate elanike tegevust selliselt, et see ei
hairiks kaaselanike rahu ja et oleks tagatud korteri kasutamise kohustuse taitmine;
4.2.12 votma isiklikult, oma perekonnaliikmete voi teiste isikute kaudu osa toOdest, mida tehakse kaasomandi
iihiseks majandamiseks iildkoosoleku voi juhatuse otsuse alusel;
4.2.13 mitte ehitama limber ilma iildkoosoleku kirjaliku loata korteri kiitte-, elektri-, veevarustus- ja
kanalisatsioonisiisteemi. Korteri iimberehitamisel ei tohi lohkuda ega norgendada boone kandvaid
seinakonstruktsioone;
4.2.14 korteri kiittesiisteemist valjaliilitamiseks taotlema iildloosolekult kirjalikku luba ning parast loa saamist
sulgema kiittesiisteemid juhatuse poolt kehtestatud korras ning lubama iihel juhatuse liikmel (voi juhatuse
poolt volitatud isikul) kuni kaks korda kuus siseneda korterisse kiittesiisteemist valjaliilituse kontrollimiseks.
Juhatuse poolt kehtestatud nouete taitmatajatmisel voi mittenouetekohase taitmise korral ei voeta korteri
kiittesiisteemist valja liilitamist soojuse eest tasumisel arvesse;
4.2.15 lubama siseneda oma korterisse teistel korteriomanikel, kui see on seotud mottelise osa korrashoiuga
jajuhatuse liikmel koos vastava spetsialistiga rikete korvaldamiseks, mis voivad ohustada naaberkortereid voi
elamu poh ikonstruktsioone;
4.2.16 lubama motte lise osa korrashoiuga seotud toode tegemist korteris ja taluma oma korteris nimetatud
tOodega seotult tekitatud valtimatut kahju;
4.2.17 lubama siseneda om a korterisse juhatuse liikmel koos vastava spetsialistiga korteri korrasoleku ja
mooturite kontrollimiseks;
4.2.18 taitma liikme kohustusi ka ajutisel araolekul, kui juhatuse otsusega ei ole satestatud teisiti;
~.. 2.19 voorandama oma korteri, kui tema tegevus iiletab omandi tavakasutusest tekkivaid mojusid, kahjustab
Uhistu huve voi on vastuolus kehtivate seadustegaja Ohistu tildkoosolek on esitanud sellekohase noude;

4.2.20 taitma teisi seadusandlusest tulenevaid kohustusi.
4.3 Uhistu liikme kohustuste taitmise tagamiseks toimub:
4.3.1 juhatuse otsusega viivise noudmine volgnevuse korral;
4.3.2 kohtule avalduse esitamine liikmekohustuste taitmisele sundimiseks·

'

4. Uhistu liikme kohustuste taitmatajatmisel voi nende mittenouetekohasel taitmisel on iihistujuhatusel
oigus Iii get trahvida iildkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

5. Uhistu liikme varaline vastutus.
5.1 Ohistu liige ei vastuta Ohistu kohustuste eest;
5.2 Ohistu liige vastutab Ohistule voi selle liikmetele kuuluva tihisvara eest.

6. Uhistu vara.
6. 1 Ohistu vara tekib tema liikmete maksetest, pohikirjaliste tilesannete taitmiseks soetatud varast, riigi ja
kohaliku omavalitsuse majandusabist ning muudest seadusega lubatud laekurnistest.
6. 2 Ohistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
6.3 Ohistu kapitali moodustab osa- ja sihtkapital.
6.4 Osakapital moodustub Ohistu liikmete osamaksude sumrnast. Liikmete osamaks on rahaline tihekordne
maks, mille suuruse maarab Uhistu tildkoosolek oma otsusega.
6.5 Ohistu sihtkapital moodustub Iiikmete sihtotstarbelistest maksetest. Sihtotstarbelised maksed koosnevad
elamu hooldamiseks, jooksvaks ja kapitaalremondiks ning elamu territooriumi korrashoiuks vajalikest •
maksetest.

7. Uhistu juhtimine ja juhtorganid.
7.1 Ohistu juhtor~anid on Gldkoosolek ja juhatus.
7. 1.1 Ohistu tildkoosolek on korgeim juhtorgan.
7. 1.2 Ohistu juhatus on Ohistu tegevuse juhtorgan Gldkoosolekute vahelisel ajal.
7.1.3 Juhatus valitakse tildkoosoleku poolt ametisse tildkoosoleku poolt maaratud ajaks.
7.1.4 Juhatuse valimise otsus joustub selle vastuvotmise hetkest.
7.1.5 Juhatus on tihe kuni kolmeliikmeline.
7. 1.6 Juhatuse liige peab olema teovoimeline ftilisiline isik. Juhatuse liige ei pea olema Ohistu liige.
7. 1. 7 Juhatuse kohuseks on jalgida oma volituste tahtaegu. Kui juhatuse volituste tahtaeg on loppemas, peab
juhatus kokku kutsuma tildkoosoleku juhatuse valimiseks.

7.1.8 Kui juhatus ei taida temale asetatud lilesandeid voi on juhatuse volitused loppenud, voivad Ohistu
liikmed erakorralise Gldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega vastavalt p. 7.6.2.
7.2 Oldkoosoleku padevusse kuulub:
7.2.1 pohikirja muutmine, taiendamine, uue pohikirja vastuvotmine;
7.2.2 Juhatuse val imine, kinnitamine, ennetahtaegne tagasikutsumine jajuhatuse arvulise koosseisu
muutmine;
7.2.3 revidendi (revisjonikomisjoni) arvulise koosseisu kinnitamineja revidendi (revisjonikomisjoni)
val imine ja ennetahtaegne tagasikutsumine;
7.2.4 revidendi (revisjonikomisjoni) aruande kinnitamine;
7.2.5 majandusaasta aruande ja majandustegevuse aastakava kinnitamine;
7.2.6 osamaksu suurendamine ja vahendamine;
7.2. 7 laenu votmise otsustamine;
7.2. 8 Ohistu kodukorra kinnitamine;
7.2.9 Ohistu varajagamine Ohistu lopetamise korral ;
7.2.1 0 koikides Ohistu juhtimise klisimustes, mida ei ole seaduse voi pohikirjaga antud juhatuse voi muu
organi padevusse, otsuste vastu votmine.
7.2.11 Juhatuse voi muu organi liikmega tehingu tegemise otsustan1ine ja selles tehingus Ohistu esindaja
maaramine.
7.3 Juhatus
7.3 .1 Juhatuse valib tildkoosolek.

7.3.2 Mitmeliikmelise juhatuse korral valivad Juhatuse liikmed endi hulgastjuhatuse esimehe.
7.3 .3 Juhatuse esimees korraldab juhatuse tOod. Juhatuse esimehe araolekul asendab tedajuhatuse otsusel iiks
Juhatuse liikmetest.
7.3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui iiks kord kolme kuu
jooksul.
7.3.5 Koik otsused voetakse vastu lihthaalteenamusega ning koik eriarvamused protokollitakse. Juhatuse
koosoleku protokollile kirjutavad alia koosoleku juhatajaja protokollija.
7.3.6 Juhatus voib vastu votta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb tile poole Juhatuse liikmetest.
7.3.7 Juhatuse tiige voib sotmida uhistu nimettepinguid ning votta Ohistute kohustusi ainuttjuhatuse
vastavasisulise otsuse alusel.
7.3 .7.1 Tlmajuhatuse kollegiaalse otsuseta Uhistu nimel teostatud tehingudja/voi voetud kohustused loetakse
konkreetse juhatuse liikme isiklikuks kohustuseks, kui juhatus kollegiaalselt voi iildkoosolek kasitletavat
tehingutlkohustust beaks ei kiida.
7.3.8 Juhatuse liige ei voi osaleda haaletamises, kui otsustatakse temaga voi temaga vordset majanduslikku
huvi omava isikuga tehingu tegemist.
7.3.9 Juhatuse liikmed vastutavad nende padevuses olevate kohustuste taitmatajatmise voi mittekohase
taitmise eest seaduses satestatud korras.
7.3.1 0 Oldkoosoleku pooltjuhatuse tegevuse heakskiitmisel vabanevad juhatuse liikmed vastutusest eelmise
majandusaasta tulemuste eest.
7.3.11 Ohistut voib esindada koikides oigustoimingutes igajuhatuse liige iiksinda, arvestades siinjuures seda,
et kasitletavate oigustoimingute aluseks on juhatuse kui kollegiaalse organi otsus. Kasitletud noudest voib
korvale kalduda vaid erakorraliste asjao1ude esinemisel.
7.3.12 Uheliikmelise juhatuse korral juhatuse esimeest ei val ita, Juhatuse koosolekuid ei peeta, juhataja votab
vastu otsuseid ja tegutseb ainuisikuliselt iildkoosoleku poolt talle antud volituste piires.
7.4 Juhatuse padevusse kuulub:
7.4.1 iildkoosoleku kokku kutsumine ning otsuste taideviimine;
7.4.2 Ohistu rahaliste vahendite valitsemine;
7.4.3 raamatupidamise korraldamine;
7.4.4 majandustegevuse aastakava ja aastaaruande koostam ine, labivaatam ine ja esitamine iildkoosolekule;
7.4.5 erakorraliste sihtotstarbeliste maksete suurendamine ja vahendamine;
7.4.6 Ohistu palgaliste tootajate toole votmine ja vabastamine;
7.4.7 Ohistu asjade puhul nouete rahuldamine ja sisse noudmine ning volituste piires tehingute tegemine;
7.4.8 elamu haldamine ja hooldamine voi selle korraldamine;
7.4.9 tiihtaegadest kinnipidamiseks ja oigusliku ning majandusliku kahju arahoidmiseks vajalikke meetmete
rakendamine;
7.4.1 0 majaelanike registri pidamine;
7.4.11 kohustusliku ettekirjutuse tegemine Uhistu liikmetele;
7.4.12 Uhistu liikmetele vajaliku teabe andmine.
7.5 Juhatuse liikmel on oigus nouda iilesannete taitmisel tehtud vajalike kulutuste hiivitamist.
7.6 Uldkoosoleku kokkukutsumine.
7.6.1 Korraline iildkoosolek tuleb kokku vahemalt iiks kord aastas. Selle kutsub kokkujuhatus.

7.~.2 Uldkoosolek tule~ kokku, kui juhatus seda vajalikuks peab voi kui seda taotleb kirjalikultja pohjust ara
natdates vahemalt 1/3 Uhistu liikmetest. Taotlus peab sisaldama iildkoosoleku paevakorda. Koosoleku kutsub
juhatus kokku 15 paevajooksul alates kirjaliku avalduste saabumisest.
7.6.3 Juhatusel ei ole oigus keelduda iildkooso1eku kokkukutsumisest, kui vastavasisuline taotlus on Iaekunud

juhatusele jarelvalvet teostavalt isikult (revident/komisjon).
7.6.4 Otdkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vahemalt 7 paeva. Teade pannakse iga
korteri postkasti. Otdkoosoleku kutsel peab olema naidatud koosoleku toimumise koht, aegja paevakord.
Otdkoosoleku paevakorra maarab juhatus arvestades Uhistu liikmete taotlusi. Teatele kirjutavad alta koik
juhatuse liikmed.
7.6.5 Kuijuhatus ei kutsu p. 7.6.2. satestatud korras uldkoosolekut kokku, voivad taotlejad erakorralise
tildkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
7.6.6 Otdkoosolekul voib osaledaja haaletada Ohistu liige voi tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
volikiri. Tsikud, kes ei ole Uhistu liikmedja keda ei ole kutsutud tildkoosolekule paevakorras margitud
juhatuse otsusega, ei voi osaleda tildkoosolekul ilma tildkoosoleku vastava loata.
7.7 Otdkoosoleku labiviimine:
7.7. 1 Otdkoosolek on otsustusvoimeline, kui selles osaleb tile poole Ohistu liikmetest.
7.7. 1.1 Kui tildkoosolekule ei ilmu noutud arv liikmeid, teavitab koosoleku labiviija sellest kokkutulnud
Ohistu liikmeidja kannab selle fakti protokolli. Protokolli allkirjastab koosolekujuhatajaja protokollija.
7. 7. 1.2 Korduskoosolek tuleb uuesti kokku kutsuda sam a paevakorraga kolme nadala jooksul.
7.7. 1.3 Korduskoosolekust peab ette teavitama vahemalt 7 paeva. Teade korduskoosoleku kokkukutsumise
kohta peab sisaldama informatsiooni selle kohta, et tegemist on korduskoosolekuga.
7.7. 1.4 Korduskoosolek on padev vastu votma otsuseid, kui sellel osaleb vahemalt kolm Ohistu liiget.
7.7.2 Otdkoosoleku otsustusvoimelisuse maarajaks on registreerimisleht, kuhu kantakse Ohistu liikme nimi,
korteri number ja allkiri. Volitatud esindajad kirjutavad registreerimislehele Ohistu liikme nime, keda nad
esindavad ja vo1ituse aluse. Volikiri jaab registreerim islehe juurde.
7.7.3 Otdkoosolekujuhatajaks on koosoleku kokku kutsunud isik. Kohalviibijate hulgast valitakse
protokollija, kes koostab koosoleku protokolli.
7.7. Kui uldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse voi pohikirja noudeid, ei ole uldkoosolek
oigustatud otsuseid vastu votma, valja arvatud siis, kui tildkoosolekul osalevad Ohistu koik liikmed.
7.8 Uldkoosoleku otsus.
7. 8.1 Otdkoosolekul saab otsuseid vastu votta ainult paevakorras loetletud punktide osas. Otdkoosolek voib
otsuseid vastu votta paevakorra-valiste punktide osas tiksnes juhul, kui tildkoosolekul osalevad voi on
esindatud koik Uhistu liikmed.
7.8.2 Otdkoosolekul on igal korteriomandil ilks haal. Soltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust, ei ole
Ohistu liikmeks oleval juriidilisel isikul uldkoosolekul osalemisel rohkem kui paoli haaltest.
7.8.3 Otsused voetakse vastu kohalolevate liikmete lihthaalteenamusega. Haaletamise korra maarab
iildkoosolek.
7.8.4 Otdkoosolekult lahkunud liikme puhul arvestatakse, etta on vabatahtlikult loobunud oma haaleoigusest.
Kui iildkoosolekult lahkunud liikmete tottu jaab koosolekule kvoorumist vahem Uhistu liikmeid, voetakse
otsused vastu kohalolijate haalteenamusega.
7.8.5 Uldkoosoleku otsus loetakse iildkoosoleku poolt vastuvoetuks uldkoosolekut kokku kutsumata, kui
vastavat otsust haaletavad kirjalikult koik Ohistu liikmed.
7.8.6 Pohikirja muutmise otsuse poolt peab olema rohkem kui pool Ohistu liikmetele kuuluvate haalte
tildarvust. Pohikirja muutus joustub selle registrisse kandmisest.
7.8.7 Ohistu liige ei voi haaletada, kui Uhistu otsustab temaga voi temaga vordset majanduslikku huvi omava
isikuga tehingu tegemist voi temagajuriidilise menetluse alustamist voi Iopetamist.
7.8.8 Uhistu liige, kes on kajuhatuse liige, ei voi haaletada Uhistu majandusaasta aruande kinnitamise
otsustamisel.
7.8.9 Otdkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kitjutavad alta koosoleku juhataja ja protokollija.
7.8.1 0 Vastuvoetud otsus peab olema kattesaadav koikidele iihistu liikmetele. Vajadusel maaratleb
tildkoosolek korra, kuidas konkreetsed otsustused avalikustatakse.

8. Jarelevalve
8.1 Otdkoosolek teostab jarelvalvet juhatuse tegevuse tile. Selle iilesande taitmiseks voib iildkoosolek val ida
revidendi (revisjonikomisjoni) voi audiitori.
8.2 Revidendiks ei voi olla Ohistujuhatuse liige ega raamatupidaja.
8.3 Revidendil on oigus kontrollida Ohistu vara, arveldusarveid, raamatupidamise dokumente ning nouda
selgitusi ja muud abi juhatuselt, mida revident vajab om a iilesannete taitmiseks. Revidendil on oigus viibida
juhatuse koosolekutel ja Ohistu iildkoosolekutel.
8.4 Jarelvalvet taitval isikul on oigus juhatusele teha ettekirjutusi.
8.4. I Kui juhatus ei arvesta jarelvalvet teostavaisiku ettekirjutusi, voib nimetatud isik algatada iildkoosoleku
kokkukutsumise kasitletava probleemi lahendamiseks.

9. Uhistu raamatupidamine.
9. 1 Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja heale raamatupidamise tavale.

10. Majandusaasta aruanne.
10.1 Parast majandusaasta loppu koostab Uhistu raamatupidaja raamatupidam ise majandusaasta aruande ning
esitab selle juhatusele tutvumiseks.
I 0.2 Juhatus esitab majandusaasta aruande iildkoosolekule kinnitamiseks. Kinnitatud majandusaasta
aruandele kirjutavad alia koik Juhatuse liikmed.

11. Uhistu lopetamine.
II. I Ohistu lopetatakse:
11 . 1.1 iildkoosoleku otsusega;
II . I .2 muul seaduses ettenahtud alusel
11.2 Ohistu tegevuse lopetamine ja selle likvideerimine toimub seaduses ettenahtud korras ja viisil.

Uhistu pohikiri on koostatud 7 Iebel kinnitatud 09.07.2017a.
Liikmed:
allkirjad
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iildkoosoleku otsusega.

