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KAUPUNGINTALON TILOJEN TILAPÄINEN VUOKRAAMINEN

267/52.10/2012

KHALL  § 427

 Kaupunginhallitus on päättänyt kaupungintalon tilojen tilapäisestä
vuokraami sesta 9.11.2010 § 403 seuraavaa:

 1. Kaupungintalon tiloja voidaan tilapäisesti antaa ulkopuolisille
vuokralle yleishyödylliseen käyttöön

2. Kaupungintalon kokoustiloja annetaan korvauksetta käyttöön
valtuustoryh mille sekä kaupungin omille hallintokunnille.

3. Kaupungintalon kokoustilojen käytöstä peritään 1.1.2011 lukien
seuraavat korvaukset (sisältäen alv:n):

 - muut kokoustilat kuin valtuustosali: alle kolmen tunnin tilaisuus 25 €, yli
kol men tunnin tilaisuus 35 €

 - valtuustosali: alle kolmen tunnin tilaisuus 40 € ja yli kolmen tunnin
tilaisuus 45 € sisältää tietoliikenneyhteyksien käytön.

 - keittiön käyttö: 30 € sisältäen astiat
 - kahviautomaatin käyttö ei sisälly vuokraan. Mikäli käyttäjät haluavat

kahvit, on ne tilattava etukäteen. Kahvi ja pelkkä kahvi 1 €.
 - käyttäjien on tiskattava astiat
 - käyttäjien on korvattava keittiölle, kalustoille ja astioille mahdollisesti

aiheutu nut vahinko.
 - kaikkien käyttäjien on korvattava mahdollisesti tilojen käytöstä

aiheutuvat yli määräiset ta lonmieskulut ja tilalle ja sen kalustolle
mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää kaupungintalon tilojen
tilapäises tä vuokraamisesta seuraavaa:

 1. Kaupungintalon tiloja voidaan tilapäisesti antaa ulkopuolisille
vuokralle pää asiassa viranomaiskäyttöön.

 2. Kaupungintalon kokoustiloja annetaan korvauksetta käyttöön
valtuustoryh mil le. Kaupungin omilta hallintokunnilta pe ritään kolmasosa
vuokrasta sisäise nä laskutuksena.

 3. Kaupungintalon tilojen käytöstä peritään 1.1.2013 lukien seuraavat
kor vaukset (sisältäen arvonlisäveron):

 - valtuustosali alle kolmen tunnin tilaisuus 50 € ja yli kolmen tunnin tilai-
suus 60 € sisältäen tietoliikenneyhteyksien käytön. Koko päivän
koulutustilaisuudet 100 €.

 - kokoushuone alle kolmen tunnin tilaisuus 36 € ja yli kolmen tunnin tilai-
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suus 48 €
 - keittiön käyttö sisältäen astiat 40 €/käyttökerta, käyttäjien on tiskattavat

as tiat

 4.  Kahviautomaatin käyttö ei sisälly vuokraan. Mikäli vuokraajat
haluavat kah vit, on ne tilattava etukäteen. Kahvi ja pulla ovat 2 € ja
kahvi 1 €.

 5. Käyttäjien on korvattava mahdollisesti irtaimistolle aiheutuneet
vahingot.

 6. Kaikkien käyttäjien on korvattava mahdollisesti kiinteistölle
aiheutuneet va hin got ja yli määräiset talonmieskulut.

Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

  Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta
  pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:

  Oulaisissa 19.12.2012

Maarit Grekula
  Maarit Grekula
  pöytäkirjanpitäjä


