MUHU VALLAVOLIKOGU

6. koosseisu 28. istungi
protokoll
Hellamaa

21.september 2007.a.

Istung algas 15.00 ja lõppes 17.30
Istungit juhatas 1. päevakorrapunktis volikogu aseesimees N.Oidekivi ja 2.-12. punktis volikogu
esimees Tiina Saar
Protokollis Heiske Tuul
Istungist võttis osa 12 volikogu liiget: E.Abe, R.Hobustkoppel, K.Kepp, H. Kipper, M.Ling
(saabus hilinemisega 15.20), M.Mätas, A.Noor, N.Oidekivi, A.Rebane, T. Saar, T.Saartok, K.Tüür
Puudus: K.Kütt
Kohal veel: Vallasekretär A.Toomsalu, haridus-, kultuuri ja sotsiaaljuht A. Vaga, maa-ja planeeringute
osakonna juhataja K.Kiiker, kommunaalameti juhataja R.Liitmäe ja pearaamatupidaja L.Valk.
A.Toomsalu tuletas volikogu liikmetele meelde, et nad oma istungil mitteosalemisest annaksid
vallasekretärile teada 1 päev enne volikogu istungi toimumist, nagu näeb ette volikogu töökord
§ 5 punkt 6
Istungi avas ja päevakorda tutvustas N.Oidekivi. Ettepanekuid muutmiseks ja täiendamiseks ei esitatud,
päevakord kinnitati 12 punktilisena alljärgnevalt:
1. Volikogu esimehe kinnitamine
2. Raugi küla Aspli maaüksuse detailplaneeringu algatamine
3. Kuivastu küla Männiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
4. Simisti küla Suudme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
5. Vahendite eraldamine reservfondist katla kapitaalremondiks
6. Muhu Vallavolikogu 15. detsembri 2006.a. määruse nr 29 muutmine
7. Koduteenuste osutamise korra 1. lugemine
8. Heakorra-ja kaevetööde eeskirja 2. lugemine ja kehtestamine
9. Koduteenuse osutamise korra 2. lugemine ja kehtestamine
10. Volituste andmine vallavalitsusele
11. Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue esimehe ja komisjoni
liikmete kinnitamine
12. Informatsioonid
Kuna M.Ling on teatanud oma hilinemisest, siis toob majanduskomisjoni seisukoha välja
N.Oidekivi. Seejärel asuti esimese päevakorra punkti arutelu juurde
1. Volikogu esimehe kinnitamine
Sõna eelnõu tutvustamiseks sai A.Toomsalu. 17.08.2007.a. läbi viidud salajase hääletuse
tulemusena valiti volikogu esimeheks T.Saar. See tuleb vormistada volikogu otsusena.
Volikogu aseesimees pani hääletusele otsuse eelnõu kinnitamise. Poolt hääletas 10 ja
erapooletuks jäi 1 volikogu liige.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 149 „Volikogu esimehe kinnitamine.”

Volikogu istungit asus juhtima T.Saar
2. Raugi küla Aspli maaüksuse detailplaneeringu algatamine
Eelnõud tutvustas K.Kiiker. OÜ Adrem Kinnisvara soovib Aspli maaüksusel algatada
detailplaneeringu, mille eesmärgiks on maaüksuse (9,87 ha ) jagamine kuueks ja tekkivatele
maaüksustele ehitusõiguse andmine. Tegu on klassikalise detailplaneeringuga ja leping vallaga
on alla kirjutatud. Majanduskomisjoni ettepanek on detailplaneering algatada.
N.Oidekivi: Külavanem T.Väärtnõu on algatusest teadlik, kuid külarahvas ei ole veel jõudnud
kokku tulla. Seejärel asuti hääletama ja eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 11 volikogu liiget.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 150 „Raugi küla Aspli maaüksuse
detailplaneeringu algatamine.”
3. Kuivastu küla Männiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Sõna sai K.Kiiker: Hüpoteek valla kasuks on notari poolt alla kirjutatud. Majanduskomisjoni
seisukoha tõi välja N.Oidekivi ja see on kehtestamise poolt. Poolt hääletas ka 11 volikogu liiget.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 151 „Kuivastu küla Männiku maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine.”
4. Simisti küla Suudme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Otsuse eelnõud tutvustas K.Kiiker: tegemist on Logest Kinnisvara poolse arendusega ja see
detailplaneering on jõudnud nüüd kehtestamise faasi.
N.Oidekivi: majanduskomisjon on kehtestamise poolt. Istungist saabus osa võtma M.Ling
(15.20)
Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 12 volikogu liiget.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 152 „ Simisti küla Suudme maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine.”
5. Vahendite eraldamine reservfondist katla kapitaalremondiks
Eelnõud tutvustas L.Valk ja selle sisuks on reservfondist katla kapitaalremondi kulude katteks
95 816.- eraldamine. Rahanduskomisjoni seisukoha edastas K.Küti esildise põhjal T. Saar.
5 poolt ja 1 vastuhäälega oli komisjon raha eraldamise poolt.
K.Tüür: Üks rahanduskomisjoni liige on teinud põhjaliku analüüsi ja komisjon on teema läbi
arutanud.
Kaasettekandja R.Liitmäe: Tööde teostamiseks saadeti välja 3 pakkumist. Leping sõlmiti As
Scanweld ja tänaseks päevaks on tööd lõpetatud ja katlamaja kütteperioodiks valmis.
Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 12 volikogu liiget
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 153 „ Vahendite eraldamine reservfondist
hakkepuidu katla REKA 0,5 MW kapitaalremondiks. ”
6. Muhu Vallavolikogu 15. detsembri 2006.a. määruse nr 29 muutmine
Sõna sai A.Vaga. Eelnõu sisuks on „Muhu valla kultuuri-, spordi-ja noorsootöö üritustele ja
projektidele toetuste määramise kord“ punkti 2.5 muutmine. Kui eelnevalt oli projektitoetuste
esitamiseks määratud kaks kuupäeva (15. märts ja 15. september), siis muutmise vajaduse tingis
just huvi suvisteks üritusteks raha taotleda ja selleks, et perioode ühtlustada on vajalik veel
kolmanda kuupäeva sisse seadmine ja see oleks 15. juuni. Sügisene taotluste esitamise kuupäev
on 15.oktoober. Seega oleksid taotluste esitamise tähtajad 15. märts, 15. juuni ja 15. oktoober.
T.Saar: Haridus-ja kultuurikomisjon on vastava muudatuse algatanud ja heaks kiitnud.
Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 12 volikogu liiget.
Otsustati: võtta vastu volikogu määrus nr 8 „ Muhu Vallavolikogu 15. detsembri 2006.a.
määruse nr 29 muutmine. ”
7. Koduteenuste osutamise korra 1. lugemine
Otsuse eelnõud tutvustas A.Vaga. Korraga on tutvunud nüüd ka rahanduskomisjon ja sellisel
kujul on see uuesti läbinud ka sotsiaalkomisjoni. Esitati 3 parandusettepanekut:
Rahanduskomisjon
§ 2 Mõisted

lõige 1. Koduteenuste loetelu (Lisa 1) ja nende tingimuste ja korra rakendamisel kasutatakse
mõisteid...
lõige 2. Koduteenuste hinnad kehtestab vallavalitsus
Komisjonidele saadetud määruse eelnõus sisaldas §5 nelja lõiget. Rahanduskomisjoni ettepanekul
jäeti välja lõige 1- koduteenindust finantseeritakse valla eelarvest. § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastati
vastavalt rahanduskomisjoni ettepanekule.
Hants Kipper
§ 3(2) täiendada sõnadega......, mida säilitatakse vastavuses isikuandmete kaitse seaduse nõuetega.
Kadri Tüür §5 lõige 3 sõnastada ümber järgmiselt: juhul, kui koduteenuseid saab isik, kelle
sugulased või pärijad ei täida ülalpidamiskohustust....
12 poolthäälega otsustati lõpetada 1. lugemine
H.Kipper: Soovin, et kliendikaardi kohta oleks vormistatud näidis ja fikseeritud määruse lisana nr
2 ja koduteenuste loetelu lisana nr 1.
Kõik parandusettepanekud hääletati ükshaaval läbi ja kinnitati 12 poolthäälega. Määruse eelnõu 1.
lugemine lõpetati 12 poolthäälega.
Otsustati: lõpetada koduteenuse osutamise korra 1. lugemine
8. Heakorra-ja kaevetööde eeskirja 2. lugemine ja kehtestamine
Sõna sai R. Liitmäe. Heakorra- ja kaevetööde eeskirja 1. lugemine toimus maikuu volikogus
(18.05) Nüüd on eeskiri vormistatud paragrahv süsteemis nii nagu seadus ette näeb. 01. juuliks
laekus ainult üks parandusettepanek. Kohapeal esitati veel 2 parandusettepanekut:
Mihkel Ling
§5 (1) 3) sõnastada järgmiselt: niitma muru ja rohu, pügama heki, tagama õigeaegse puude ja
põõsaste okste kärpimise nii, et need ei ulatuks elektri-või sideliinidesse ega varjaks liiklust
reguleerivaid märke.
Raido Liitmäe
Lisada §19 (2)- toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on KOKS § 66-4 lõikes 2 ja 3
toodud isikud− vallavalitsuse poolt määratud ametnik
− politseiprefektuur
− keskkonnainspektsioon
Parandusettepanekute ja määruse kehtestamise poolt hääletas 12 volikogu liiget.
T.Saar: Kindlasti on vaja määruse vastuvõtmisest teavitada külavanemaid ja külaseltside
esindajaid
Otsustati: võtta vastu volikogu määrus nr 9 „ Muhu valla heakorra -ja kaevetööde
eeskiri.“
VAHEAEG 16.20-16.30
9. Koduteenuste osutamise korra 2. lugemine ja kehtestamine
A.Vaga tutvustas korra lisasid nr 1(koduteenuste loetelu) ja nr 2 (kliendi kaart). Volikogu
kinnitas lisad, 2. lugemine lõpetati ja määrus nr 10 võeti vastu 12 poolthäälega.
Otsustati: võtta vastu volikogu määrus nr 10 „ Koduteenuste osutamise kord. ”
10. Volituste andmine Vallavalitsusele
Sõna eelnõu tutvustamiseks sai A.Vaga ja eesmärgiks on anda vallavalitsusele volitused
kehtestatud määruse nr 10 “Koduteenuste osutamise kord” muutmiseks.
Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 11 ja erapooletuks jäi 1 volikogu liige.
Otsustati: võtta volikogu otsus nr 154 „ Volituste andmine Vallavalitsusele Muhu
Vallavolikogu määruse nr 10 “Koduteenuste osutamise kord” muutmiseks. ”

12. Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine, uue esimehe ja komisjoni
liikmete kinnitamine
Eelnõu sisu tutvustas A.Toomsalu. Avalduse haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe kohalt tagasi
astumise kohta on esitanud T.Saar. Ja tema asemele tuleb valida nüüd uus. Selleks moodustati
3 liikmeline komisjon koosseisus: A.Toomsalu, L.Valk, H.Tuul. Seejärel said volikogu liikmed
üles seada kandidaate. T.Saartok tegi ettepaneku kandidaadiks üles seada R.Hobustkoppel.
Rohkem kandidaate ei esitatud ja nimekiri suleti. Hääletamiseks jagati välja 12 sedelit.
Korrektselt oli täidetud 11 sedelit, 1 sedel tagastati märkimata kujul. R.Hobustkoppeli poolt
hääletas 11 volikogu liiget, seega osutus haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe kohale valituks
R.Hobustkoppel. Tema poolt etteloetud esildise alusel kinnitati komisjoni koosseis alljärgnevalt:
R.Hobustkoppel(esimees), K.Kütt (aseesimees) ja liikmed T.Saar, T.Rohtlaan, L.Peegel,
I.Maripuu, T.Jõgi ja A.Pallas.
Otsustati: võtta volikogu otsus nr 155 „ Haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe
tagasiastumine, uue komisjoni esimehe valimine ja komisjoni koosseisu kinnitamine.”
13. Informatsioonid
L.Valk edastas volikogule informatsiooni eelarve suurendamise kohta sihtotstarbeliste vahendite
arvelt 3. kvartali summas 37 587.- K.Kiiker andis ülevaate üldplaneeringu hetkeseisust, mis on
käesoleval hetkel kooskõlastamisel. Sellele järgneb avalik väljapanek. Reaalne kehtestamise aeg
on jaanuar-veebruar 2008.a. Ta teavitas ka volikogu Päelda Padriku detailplaneeringu
vastuvõtmise kohta.
Raunmägi maja on seest lammutatud, sodist tühjaks veetud, palkseinad on väljas. Hinnapäringud
on saadetud 3 projekteerijale. Volikogu tegi ettepaneku kajastada ehitusprotsessi-ja plaani ka
infolehes “Muhulane”
R.Liitmäe edastas info traktori müügi kohta.
M.Ling teavitas, et majanduskomisjoni on tarvis valida uus liige ja üldse on osavõtt komisjoni
tööst mõnede liikmete puhul ebaregulaarne.
A.Vaga andis ülevaate sotsiaalmaja projektist. Sotsiaalministeeriumist on küsitud
projekteerimiseks 3 miljonit krooni.
H.Kipper peatus telefoniside probleemidel, sest AS NORBY pole suutnud siiani tagada
kvaliteetset teenust.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.
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