MUHU VALLAVOLIKOGU

6. koosseisu 29. istungi
protokoll
Hellamaa

19.oktoober 2007.a.

Istung algas 15.10 ja lõppes 18.00
Istungit juhatas volikogu esimees Tiina Saar
Protokollis Heiske Tuul
Istungist võttis osa 10 volikogu liiget: E.Abe, R.Hobustkoppel, K.Kepp, K.Kütt, M.Ling,
M.Mätas, A.Noor, N.Oidekivi(saabus 15.40), T. Saar, T.Saartok
Puudus: H. Kipper, A.Rebane, K.Tüür
Kohal veel: Vallavanem T.Peedu, vallasekretär A.Toomsalu, haridus-, kultuuri- ja sotsiaaljuht
A. Vaga, maa-ja planeeringu osakonna juhataja K.Kiiker, kommunaalameti juhataja R.Liitmäe,
pearaamatupidaja L.Valk ja sotsiaalkeskuse juhataja A.Rummel
Istungi avas ja päevakorda tutvustas T.Saar. Volikogu liikmed on eelnevalt väljasaadetud päevakorraga
saanud tutvuda. Lisaks tegi K.Kiiker ettepaneku lisada 1. päevakorrapunkti järele informatsioon
vastuvõetud detailplaneeringute kohta ja T.Saar edastas ettepaneku lisada 6.päevakorra punktiks enne vaheaega -Haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe komisjoni koosseisust
väljaarvamine, uue komisjoni aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine.
Sellest tulenevalt muutub ka päevakorra numeratsioon peale 6. päevakorrapunkti vastavalt.
Selliste paranduste sisseviimise poolt hääletasid kõik kohalolnud 9 volikogu liiget ja päevakord
kinnitati 10 punktilisena alljärgnevalt:
1. Vahtraste küla Tuuleranna detailplaneeringu algatamine
2. Muhu valla 2007.a eelarve parandused 1. lugemine
3. Muhu valla 2007.a lisaeelarve 1. lugemine
4. SOL esindajate määramine
5. Majanduskomisjoni liikme koosseisust välja arvamine ja uue koosseisu
kinnitamine
6. Haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe komisjoni koosseisust väljaarvamine,
uue komisjoni aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine
VAHEAEG
7. Muhu valla 2007.a eelarve parandused 2. lugemine ja kinnitamine
8. Muhu valla 2007.a lisaeelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine
9. Pöördumine õiguskantsleri poole seisukoha saamiseks
10. Informatsioonid
1. Vahtraste küla Tuuleranna detailplaneeringu algatamine
Sõna eelnõu tutvustamiseks sai K.Kiiker. Planeeringu eesmärk on Tuuleranna maaüksuse (7,08
ha) jagamine 3 maaüksuseks, ehitusõiguse andmine ja maa sihtotstarbe muutmine.
Kaasettekandja M.Ling: Komisjonis vastuseisu ei olnud. Seejärel pandi otsuse eelnõu hääletusele
ja vastuvõtmise poolt hääletas 9 volikogu liiget(N.Oidekivi saabus 15.40)
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 156 „Vahtraste küla Tuuleranna detailplaneeringu
algatamine .”

K.Kiiker edastas volikogu liikmetele informatsiooni Liiva küla Metsaselli detailplaneeringu
vastuvõtmise kohta.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks
2. Muhu valla 2007.a eelarve parandused 1. lugemine
Eelarve parandusi tutvustas L.Valk. Kaasettekandeks said sõna rahanduskomisjoni esimees
K.Kütt, sotsiaalkomisjoni esimees T.Saartok ja sotsiaalkeskuse juhataja A.Rummel.
K.Kütt: Rahanduskomisjon arutas antud päevakorrapunkti ja küsimusi tekkis 2 punkti osas, mida
ma palun eraldi hääletada.
1. Eelarve rida 09800- täiskasvanute koolitus, mida soovitakse vähendada 68 000.- võrra ja selle
arvel suurendada lasteaia renoveerimiskulu. Rahanduskomisjoni ettepanek on seda mitte teha.
Viia 68 000.- lisaeelarvesse ja suurendada eelarves üksikisiku tulumaksu. Põhjuseks, miks seda
mitte teha on 2007.a. eelarvesse planeeritud täiskasvanute koolituseks mõeldud 100 000.-, mis ei
ole ära kasutatud. Mitte seda summat vähendada ja planeerida see ära kasutada 2008.a. I kvartalis.
2. Eelarve rida 10701 artikkel 4131- toimetulekutoetusest maha sõiduauto rent 40 200.- ja läheb
juurde 10701 artikkel 5513. Komisjon leidis, et mõttekas on kasutada koduteeninduses
olemasolevat hooldekodu autot aasta lõpuni või maksta isikliku auto kompensatsiooni. Leiame,
et auto on vajalik, kuid see raha tuleb leida järgmise aasta eelarvest ja kindlasti arvestada auto
ostmisel ratastooli invaliidide vajadusi. Praegune maht on 4h nädalas ja see kompenseerida
muul moel.
Sõna sai T.Saartok: Sotsiaalkomisjon leiab, et uut autot on kindlasti vaja, et välja arendada
koduteenuste osutamine. Vajalik personal on olemas.
A.Rummel: Alates juuli algusest on meil 0,5 kohaga ametis A.Õige. 2008.a. on plaan töötaja
võtta tööle täiskohaga, kuna vajadus teenuse järgi kasvab seoses vananeva elanikkonnaga. Ja see
töö ei ole mõeldav ilma autota, sest 1 autoga ei saa kõike korraldada. Räägitud on Orissaare
vallaga, kellel on tõstukiga sõiduk, mis maksis palju raha, kuid on vähe kasutust leidnud. Kui
meil tekib vajadus sellise teenuse järele on võimalus autot rentida. Sotsiaalministeeriumist on
saadud suuline nõusolek, et toimetulekutoetuse summadest on lubatud maksta auto esimene
sissemakse ja seda selleks, et koduhooldus käivitada. Edaspidi seda võimalust enam kasutada ei
saa.
T.Saartok: Hea oleks lükandustega auto.
M.Ling: Probleem on ikkagi selles, kas osta auto või ei, mitte selles, mis tüüpi see olema peab.
K.Kütt: Me ei ole mitte auto ostmise vastu, vaid ettepanek oleks liisida auto, mis rahuldaks
invaliidide vajadusi. Muretseda raha juurde ja osta kallim auto.
Seejärel hääletati 2 rahanduskomisjonist tulnud parandusettepanekut eraldi läbi. Selle poolt, et
68 000.- jätta endiselt õppe-ja koolituskuludeks hääletasid kõik 10 volikogu liiget. 40 200.väljaarvamise poolt hääletas 3 volikogu liiget, vastu 7 ja erapooletuid ei olnud. Peale seda
otsustati I lugemine lõpetada. 1 volikogu liige jäi erapooletuks, teised olid lõpetamise poolt.
Rahanduskomisjoni poolne ettepanek vallavalitsusele oleks, et edaspidi kaasata eelarveliste
seletuskirjade koostamisse ka vastava valdkonna eest vastutaja, sest pearaamatupidaja üksi ei
pruugi kõiki nüansse teada.
3. Muhu valla 2007.a lisaeelarve 1. lugemine
Sõna sai L.Valk. 2007.a. lisaeelarve on teile tutvumiseks esitatud ja lisatud on ka seletuskiri.
Üksikisiku tulumaksu suurendada 68 000.- võrra ja suurendada vastavalt lasteaia renoveerimist.
T.Saar esitas parandusettepaneku suurendada lisaeelarve tulu poolt hooldekodu tasude
ülelaekumistega seoses 43 000.- võrra ja kanda kulude poolele 10201/ 5513- kodune sots sõiduki
kasutusrent 43 000.K.Kütt: rahanduskomisjon ei poolda 3500.- jätmist valitsussektori võla teeninduse reale- lepingu
tasu seoses traktori soetamisega, vaid näeb selleks ette muude kulude rida, mis just puudutab
intresse ja lepingu tasusid. 37 300.- katlamaja traktori kasutusrent- leida see summa valdkonna
seest või reservfondist. 40 000.- jäätmekäitlus- raha oleks saanud võtta reservfondist, valdkonna
seest või taotleda õigeaegselt volikogult. Katlamaja tasuvusuuringut pooldati. R.Liitmäe andis
edasi ka täiendava informatsiooni, mida see tasuvusuuring sisaldab.
K.Kütt: mis puudutab 2 suuremat rahaeraldist, siis miks tehakse selliseid eraldisi ilma volikogu

otsuseta?
T.Peedu: reservfondil on kindel piir, mida sealt saab eraldada.
R.Liitmäe: Juunikuus ei olnud jäätmekäitluse summa veel lõhki ja kommunaalameti poolt
korjatud prügi üle Muhu on kajastatud ka selles 40 000.-, mitte ainult Liiva prügi.
Seejärel asuti hääletama: tulude poolele
1) üksikisiku tulumaksuna (teg.ala 3000) 68 000.- Poolt kõik volikogu liikmed
2) Hooldekodu tulu (teg ala 3224) 43 000.- Poolt kõik volikogu liikmed
kulude poolele
1) 01700-valitsussektori võla teenindus 3500.- hääletati rahanduskomisjoni ettepanekut, mitte
jätta seda summat lisaeelarvesse. Poolt kõik volikogu liikmed
2) 06601/5513- elamu-kommunaalmajandus, sõidukite ülalpidamiskulu 37 300.- lisaeelarvest
väljahääletamise poolt hääletas 3, vastu 6 ja erapooletu 1 volikogu liige. 37 300.- jääb
lisaeelarvesse volikogu otsusega.
3) 05100/5512-jäätmekäitlus, rajatiste majanduskulu 40 000.- eelarvest väljajätmise poolt
hääletas 2,vastu 8, erapooletuid ei olnud. 40 000.- jääb volikogu otsusega lisaeelarvesse.
4) 04360/5511- hoonete, ruumide majanduskulu, katlamaja tasuvusuuring 100 000.Rahanduskomisjoni ettepanek oli see eelarvest välja hääletada. Pärast R.Liitmäe täiendavaid
selgitusi tasuvusuuringu vajalikkuse kohta, otsustas volikogu selle summa jätta lisaeelarvesse.
Poolt olid kõik volikogu liikmed.
5) 09110/1551- lasteaia hoone renoveerimine- rahanduskomisjoni ettepanek oli lisada 68 000.Selle poolt hääletasid kõik volikogu liikmed.
6) 10201/5513 hooldekodu kodune sots abi teenus, sõiduauto kasutusrent lisada 43 000.- .
Selle poolt hääletasid kõik volikogu liikmed.
Otsustati: lõpetada Muhu valla 2007.a lisaeelarve 1. lugemine.
4. SOL esindajate määramine
Otsuse eelnõud, mille sisuks on Muhu Vallavolikogu ja Muhu Vallavalitsuse poolsete esindajate
määramine SOL´i volikogusse, tutvustas A.Toomsalu. Volikogu esindajaks määrata volikogu
liige K.Tüür ja tema asendajaks volikogu aseesimees N.Oidekivi. Vallavalitsuse esindajaks
T.Peedu ja asendajaks R.Liitmäe. Kehtetuks tunnistada volikogu 18.11.2005 .a. otsus nr 6.
Toimus hääletus ja eelnõu vastuvõtmise poolt hääletati üksmeelselt 10 poolthäälega.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 157 „Esindajate ja nende asendajate määramine
Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogusse.”
5. Majanduskomisjoni liikme koosseisust välja arvamine ja uue koosseisu kinnitamine
Eelnõud tutvustas M.Ling. Kuna esineb probleeme osalemisega komisjoni töös, siis on vajalik
teha ümberkorraldused komisjoni koosseisus. Komisjoni koosseisust arvata välja A.Saaremäel
ja tema asemel on oma nõusoleku komisjoni töös osalemiseks andnud K.Aaso. Komisjoni
koosseisu kinnitati: esimees Mihkel Ling, aseesimees Neeme Oidekivi, ja liikmed Aire Liik,
Rein Väli, Renee Kipper, Arvo Vaga, Vassel Müürisepp ja Kristjan Aaso. Eelnõu vastuvõtmise
poolt hääletati 10 poolthäälega.
Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 158 „ Majanduskomisjoni liikme koosseisust välja
arvamine ja uue koosseisu kinnitamine
6. Haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe komisjoni koosseisust väljaarvamine, uue
komisjoni aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine
Sõna sai A.Toomsalu. Aseesimehe kohalt on avaldanud soovi tagasi astuda K.Kütt ja liikme
kohalt soovib end taandada A.Pallas. Kuna komisjoni aseesimees peab olema valitud volikogu
liikmete hulgast, siis palun tehke ettepanekuid. M.Mätas tegi ettepaneku valida haridus-ja
kultuurikomisjoni aseesimehe kohale H.Kipper. Rohkem kandidaate ei esitatud ja nimekiri suleti.
Moodustati 3 liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus A.Toomsalu, L.Valk ja H.Tuul. Välja
jagati 10 sedelit. Hants Kipperi poolt hääletas 8 volikogu liiget, erapooletuks jäi 2. Seega osutus
haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe kohale valituks H.Kipper ja komisjoni koosseis
kinnitati järgnevalt: esimees Reet Hobustkoppel, aseesimees Hants Kipper ja liikmed Tiina Saar,
Toomas Rohtlaan, Leena Peegel, Ivo Maripuu, Tiina Jõgi ja Anneli Tamm. Eelnõu vastuvõtmise
poolt hääletas 10 volikogu liiget.

Otsustati: võtta vastu volikogu otsus nr 159 „ Haridus-ja kultuurikomisjoni aseesimehe
komisjoni koosseisust väljaarvamine, uue komisjoni aseesimehe valimine ning komisjoni
koosseisu kinnitamine
Vaheaeg 16.40-16.45
7. Muhu valla 2007.a eelarve parandused 2. lugemine ja kinnitamine
Kuna kõik parandusettepanekud said ükshaaval I lugemise käigus läbi hääletatud tegi T.Saar
ettepaneku kinnitamise kohta. Selle poolt hääletasid kõik 10 volikogu liiget üksmeelselt.
Otsustati: võtta vastu volikogu määrus nr 11 „ Muhu valla 2007.a eelarve parandused.“
8. Muhu valla 2007.a lisaeelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine
Lisaeelarve tulude ja kulude maht on summas 740300.- Seejärel otsustati 2. lugemine lõpetada ja
2007.a. lisaeelarve vastu võtta. Selle poolt hääletas 10 volikogu liiget.
Otsustati: võtta vastu volikogu määrus nr 12 „Muhu valla 2007.a lisaeelarve.”
9. Pöördumine õiguskantsleri poole seisukoha saamiseks
Kirja sisu tutvustas A.Toomsalu. Initsiatiiv tuli volikogu liikme poolt ja kirjas palutakse
õiguskantsleri seisukohta, kas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ei peaks olema
sätestatud võimalus volikogu esimehe volituste tähtajaliseks peatamiseks rasedus- ,sünnitus-ja
lapsehoolduspuhkuse ajaks. Volikogu oli sellise kirja koostamise poolt ja jääb ootama
õiguskantsleri seisukohta.
Otsustati: võtta saadud informatsioon teadmiseks.”
10. Informatsioonid
L.Valk edastas volikogule informatsiooni sihtotstarbelistest laekumistest. Tegemist on 2
muudatusega. KIK-st on laekunud 15 000 .- ja tulu muudelt residentidelt MTÜ Muhu
Turismiassotsiatsioon 15 000.- 2007.a. eelarve 9 kuu täitmine on olnud hea. Eeldatavalt laekub
tulumaks täis 11. novembriks, maamaks on täis ja juba üle laekunud. Puudu on veel
reklaamimaksudest ja riigilõivudest, mis kindlasti tulevad täis. Haridus on lootusrikas, sest
laekuvad veel 4 viimase kuu kohamaksud. Muuseumi piletitulu on olnud hea. Spordihalli
piletitulu ei pruugi täis tulla.
Riigikontrolli poolt tuvastatud puudustest informeeris volikogu T.Peedu. Nimelt on põhikooli
direktor saanud ebaseaduslikku tulu, kuna tema ainetundide andmine lisaks kooli juhtimisele ei
olnud vormistatud nõuetekohaselt. Seaduse järgi võib direktor anda lisaks 6 ainetundi nädalas.
See on vallavanema poolne viga, et asi oli vormistamata. Nüüdsest on ainetundide andmine
fikseeritud töölepingu lisana. Et olla seadustega kursis on direktoril vajalik läbi teha koolitus
tööseadusandlusest.
Kuna Norby poolne telefoniside kvaliteet ei ole ikkagi paranenud, lähevad põhikool ja lasteaed
alates 25. oktoobrist tagasi Elioni võrku. T.Peedu arvas, et novembrikuu jooksul lähevad tagasi
ka kõik ülejäänud, sest Norby ei suuda tagada telefoni signaali kvaliteeti üle Suure väina.
R.Liitmäe edastas info, et valla kantseleis saab tutvuda Koguva dolokivi maardla KMH
aruandega.

/allkiri/
Tiina Saar
Volikogu esimees

