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Juhatas: Tiit Peedu (vallavanem)
Protokollis: Heiske Tuul (sekretär-registripidaja)
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Liitmäe

Kinnitati järgmine istungi päevakord:
1. Ehituslubade väljastamine (I. Võeras)
2. Kasutuslubade väljastamine (I. Võeras)
3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Võeras)
4. Projekteerimiste kinnitamata jätmine (I. Võeras)
5. IT auditi parema pakkumise kinnitamine (A. Keskpaik)
6. Maaüksuste jagamised (K. Kiiker)
7. Maaüksuste ostueesõigusega erastamine (K. Kiiker)
8. Jäätmeveo pakkumise edukaks tunnistamine (R. Liitmäe)
9. Sotsiaalkomisjoni ettepanek maksusoodustuse andmise kohta (A. Vaga)
10. Kultuuri, spordi ja noorsootöö ürituste ja projektide toetuse saajad (A. Vaga)
11. Sotsiaaltoetuse mitte maksmine (A. Vaga)
12. Sotsiaaltoetuste maksmine (A. Vaga)
13. Maaüksuse nime muutmine (K. Kiiker)
14. Informatsioonid
1. Ehituslubade väljastamine
Eelnõud kandis ette ehitusspetsialist Indrek Võeras.
Otsustati: kinnitada korraldused nr 148-150
2. Kasutuslubade väljastamine
Ettekandja: Indrek Võeras – Jaotusvõrk OÜ on Mõisakülas Kivarimäe kinnistul välja ehitanud
elektrivõrgu ühenduse, soovivad kasutusluba.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 151
3. Projekteerimistingimuste kinnitamine
Ettekandja: Indrek Võeras – M. Ligi on vallavalitsusele esitanud taotluse
projekteerimistingimuste saamiseks Aljava külas Mihkli-Mardi kinnistule planeeritavale
kõrvalhoonele.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 152

4 Projekteerimistingimuste kinnitamata jätmine
Ettekandja: Indrek Võeras – R. Nenonen on esitanud avalduse projekteerimistingimuste
saamiseks Simisti küla Rannamänni kinnistule suvemaja ehitamiseks.
Kuna kinnistule puudub juurdepääs, jätta projekteerimistingimused kinnitamata.
Aado: tuleb maaomanikud kokku kutsuda ning probleemi selgitada.
Otsustati: projekteerimistingimused jätta kinnitamata, korraldus nr 153
5. IT auditi parema pakkumise kinnitamine
Ettekandja: Aado Keskpaik – Muhu Vallavalitsus esitas 5-le ettevõttele pakkumiskutse
infotehnoloogilise auditi teostamise kohta vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste kohta. Soov
selgitada välja asutuste infotehnoloogia seisukord/ võimalused. Saabus 3 pakkumist, millest
parim ja hinnalt soodsaimaks osutus ABC Kompuuter OÜ poolt esitatud pakkumine (Pakkumine
lisatud protokollile).
Otsustati: kinnitada korraldus nr 154
6. Maaüksuste jagamised
Eelnõud kandis ette maa-ja planeeringuosakonna juhataja K. Kiiker.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 155- 157
7. Maaüksuste ostueesõigusega erastamine
Eelnõud kandis ette maa-ja planeeringuosakonna juhataja K. Kiiker.
Otsustati: kinnitada korraldused nr 158- 161
8. Jäätmeveo konkursi pakkumise edukaks tunnistamine
Ettekandja: Raido Liitmäe – lõppes jäätmeveo konkurss, mille käigus laekus üks pakkumine
Prügimees OÜ-lt. Prügimees arvas, et alates 01.juulist on nad valmis teenust rakendama.
Tühjendus hakkab toimuma 1 kord kuus, vastavalt vajadusele saab ka tühjendust tellida.
Koostada külade kaupa nimekiri teenusega liitunud peredest.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 162
9. Sotsiaalkomisjoni ettepanek maksusoodustuse andmise kohta
Ettekandja: Arvo Vaga – sotsiaalkomisjonile on laekunud avaldused inimestelt, kes soovivad
maamaksu soodustust.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 163
10. Kultuuri, spordi ja noorsootöö ürituste ja projektide saajad
Ettekandja: Arvo Vaga – avaldused, mis kvalifitseerusid Vallavolikogu määrusega nr 29
kinnitatud toetuse määramise korras nõutud tingimustele, saavad toetust kuni 50% ulatuses.
Kulutuurikomisjoni ettepanekul kinnitati toetuse saajate nimekiri, kellele maksta toetus
seltsitegevuse toetuseks ettenähtud summadest. Külasema küla 2 taotlust rahastatakse külade
rahast.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 164
11. Sotsiaaltoetuse mitte maksmine
Ettekandja: Arvo Vaga – avalduse ravimite kompensatsiooniks on esitanud Hr. Sooäär.
Sotsiaalkomisjon ei rahuldanud taotleja avaldust, kuna tegu on töövõimelise inimesega.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 165
12. Sotsiaaltoetuste maksmine
Ettekandja: Arvo Vaga – sotsiaalkomisjonile laekunud avalduste rahuldamine.
Otsustati: kinnitada korraldused nr 166-174
13. Maaüksuse nime muutmine
Ettekandja: Kristo Kiiker – avalduse maaüksuse nime muutmiseks on esitanud O. Harjo. Uueks
maaüksuse nimeks soovitakse kinnitada Olavi.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 175

14. Informatsioonid
1. Taotlus kasutusloa väljastamiseks- taotluse on esitanud Jaotusvõrk OÜ Tupenurme küla
Lepiku maaüksuse võrguühendusele. Kuna ehitustööde ülevaatusel selgusid puudused, ei
väljastata kasutusluba enne puuduste likvideerimist. Kõrvaldamist vajavad puudused: piirimärgi
paika panemine, maapinna tasandamine, maaomanikule tekitatud kahju kompenseerimine.
Saata vastuskiri esitatud taotlusele.
2. Taotlus kasutusloa väljastamiseks- Jaotusvõrk Oü on esitanud taotluse kasutusloa saamiseks
Rootsivere küla Kadaka maaüksuse võrguühendusele. Kontrollimisel selgusid järgmised
puudused: kaevupealne korrastamata, demonteeritud liiniposti jäägid koristamata.
Saata vastuskiri, milles palutakse nimetatud puudused kõrvaldada, et saaks väljastada kasutusloa.
3. Uus hooldekodu- uue planeeritava nelja valla hooldekodu asukoht jääb EMT masti ja
vaatlustorni vahelisele alale. Vaja detailplaneeringut ja lähteülesandeid. Avalikkusega tuleb
asuda läbirääkimisi pidama.
Koostada detailplaneering ja viia maikuu volikokku.
4. R. Vaske puhkenurga ehitus- soovib Aki kinnistule puhkenurga ehitust.
Ehitusluba mitte väljastada, kuna ehitise katusekalle ei vasta Muhu miljööväärtuslikule
standardile.
5. Nõmmkülas toimub hoogtööpäev.
6. Lepana randa suubuvale teele paigaldada kiirusepiirang ja suurte masinate sõitu keelav märk.
7. E. Pints- esitanud tee soovi avalduse, pikkusega umbes 300m.
8. Kantsi külavanem- esitanud rahataotlus avalduse 5000-6000 kroonile, et korrastada küla teed.
Aado ja Raido lähevad lähipäevil kohapeale asja üle vaatama
9. Katlamaja katel- hakkas streikima. Korrastamiseks vaja tellida projekt, leida keevitaja.
Maksumus ligi 100 000 krooni. Töös peaks olema 2 katelt.
10. Sõlmiti esimene hüpoteegi leping Muhu valla kasuks summas 800 000 krooni(Võiküla Ranna
mü)
11. Vallavalitsusele esitatud avaldus sotsiaaltoetuste korra muutmiseks (prillide kompensatsioon)
12. Sotsiaalkomisjon soovib kohtuda vallavalitsuse koosseisuga 17.mail 2007.aastal.
13. T. Valk on teinud ettepaneku enda asendajaks nimetada A.Rummel, kuni tema on
lapsehoolduspuhkusel.
14. Norby Telecom pakkumine- telefoniteenuse kohta. Esindajad käisid vallas kohal ja
tutvustasid oma pakutavaid võimalusi. Täpsema pakkumise saadavad maikuu esimesel poolel,
kui oleme täpsustanud oma vajadusi teenuse mahu osas. Pakutud lahendus võrreldes Elioni
pakkumisega kliendisõbralikum.
15. Arvutiprogrammi pakkumine- lasteaiale, toidu kalorsuse arvustamiseks. Pakkumise hind
21000 krooni.
Ei pooldatud antud pakkumist.
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