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SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės
funkcijai - šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimui - įgyvendinti valstybei nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomą, perimtą iš bankrutavusios UAB „Geoterma“
nekilnojamąjį turtą (gamybinį pastatą, siurblinę, inžinerinius tinklus, vandens gręžinius, rezervuarus ir kt., pagal 1
priedą) ir ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (šilumos siurblius, šilumokaičius, geoterminius filtrus,
technologinius vamzdynus, vandens katilus, elektros įrenginius ir kt., pagal 2 priedą). Perduodamo nekilnojamojo
turto likutinė vertė 2.390.391,00 Eur, ilgalaikio materialiojo turto – 629.371,82 Eur, trumpalaikio materialiojo turto –
9,68 Eur.
Kartu siūloma nustatyti, kad nutarimo 1 ir 2 prieduose nurodytas turtas perduodamas Klaipėdos miesto
savivaldybės nuosavybėn Klaipėdos miesto savivaldybei apmokėjus VĮ Turto banko patirtas išlaidas, susidariusias
padengus bankrutavusios UAB „Geoterma“ bankroto administratoriaus patirtas šio turto bankroto procedūrų
administravimo išlaidas, kurios sudaro 175.162,75 Eur, pagal VĮ Turto banko pateiktą sąskaitą faktūrą.
VĮ Turto bankas 2021-07-28 iš bankrutavusios UAB „Geoterma“ perėmė patikėjimo teise valdyti nekilnojamąjį
turtą (gamybinį pastatą, siurblinę, inžinerinius tinklus, vandens gręžinius, rezervuarus ir kitus inžinerinius statinius,
esančius Klaipėdoje, Jūrininkų pr., Kraštinė g. 5A, Lypkių g. 17, Rimkų g. 14 ir Rimkų g.) ir perimtuose statiniuose
esantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (nurodytas turtas buvo įkeistas Finansų ministerijai už valstybės vardu
gautas paskolas, ir nebuvo realizuotas įmonės bankroto metu). Atsižvelgta į tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba 2021-02-26 sprendimu Nr. T2-56 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise“ sutiko perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti
bankrutavusiai UAB „Geoterma“ priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, jį perdavus valstybės nuosavybėn, taip pat
perėmusi turtą padengti bankrutavusios UAB „Geoterma“ bankroto administratoriaus patirtas šio turto
administravimo sąnaudas, kurios negali būti didesnės nei 200 tūkst. Eur.
Projektas suderintas su Klaipėdos miesto savivaldybe ir VĮ Turto banku.
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