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Kinnitati järgmine istungi päevakord:
1. Projekteerimistingimuste kinnitamine
2. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine
3. Stipendiumifondi ettepaneku kinnitamine
4. Parima pakkuja kinnitamine
5. Kooskõlastuse andmine Saarte Teedevalitsusele
6. Informatsioonid
1. Projekteerimistingimuste kinnitamine
Eelnõusid tutvustas maa-ja planeeringuosakonna juhataja K. kiiker.
Otsustati: kinnitada korraldused nr 507-509
2. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine
Eelnõusid tutvustas haridus-, kultuuri- ja sotsiaaljuht A. Vaga
Otsustati: kinnitada korraldused nr 510-530
3. Stipendiumifondi ettepanekute kinnitamine
Eelnõud tutvustas haridus-, kultuuri- ja sotsiaaljuht A. Vaga.
Kristo: kas põhikirjas on ka sees, et toetust makstakse nominaalajal õppimise eest?
Arvo: hea tähelepanek, edastab tähelepaneku stipendiumifondi nõukogule.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 531
4. Parima pakkuja kinnitamine
Eelnõud tutvustas Maa-ja planeeringuosakonna juhataja K. kiiker.
Kiiker: kolmelt ettevõttelt küsiti hinnapakkumisi valla teede munitsipaliseerimiseks. Laekus kaks
pakkumist, parim UÜ Tukat pakkumine. Pakkumise summa 57000 krooni. Ettepanek:
2008.aastal munitsipaliseerida pool teedest (nn. põhja ringil).
Otsustati: kinnitada korraldus nr 532
5. Kooskõlastuse andmine Saarte Teedevalitsusele
Saarte Teedevalitsus on esitanud vallavalitsusele Kuivastu sadama lisasõiduradade ehitamise
projekti kohta käivad projekteerimise lähteülesande.
Tiit: vormistame vallavalitsuse korraldusena, lisame omapoolsed ettepanekud.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 533

5. Informatsioonid
Sotskeskuse riigihange- lõppenud. Võitja Koger & Partenrid.
Raunmägi maaüksusele hoonestusõiguse seadmine- otsuse eelnõu kutsuti viimaselt volikogu
istungilt tagasi, kuna laekus avaldusi veel mitmelt ettevõttelt. Samuti on selgusetu, kuhu täpselt
planeerida parkla busside jaoks.
Otsus: Kristo kutsub ettevõtted arutelule, soovitav kuupäev 04.detsember 2007.a
Merle Lilje avaldus- avalduse sisu tutvustati ka viimasel volikogu istungil. Avaldab soovi tee
rajamiseks tema kinnistuni, mis asub Rässa külas.
Kristo: see on valla kohustus ja analoogse juhtumi kohta on olemas ka kohtulahend.
Otsus: Raido kalkuleerib tee maksumuse, Kristo koostab Pr Liljele vastuskirja.
Muhu vald versus hr Valdmets- jurist M.Tuus tegeleb korralduse vormistamisega, mille saame
kinnitada järgmisel vallavalitsuse istungil.
Avaldus detailplaneeringu algatamise kohta- valda on laekunud avaldus DP algatamiseks
Adjaninal Poolsaare kinnistul. Kristo: tegemist on 90% üleujutatava alaga.
Otsus: Kristo valmistab ette otsuse eelnõu detsembrikuu volikogu istungile
Nõudepeatus Mälas- valda on laekunud avaldus, milles küsitakse peatuse tegemise võimalust
Mäla teel.
Otsus: Arvo asub läbirääkimistesse GoBus-ga
Toitlustamisest sotsiaalkeskuses- Veterinaar-ja toiduamet on saatnud kirja vallavalitsusse, milles
juhivad tähelepanu plaanilise inspekteerimise käigus tehtud tähelepanekutele. Toidu käitlemist
võib teostada ainult Toiduseaduse alusel tunnustatud ettevõttes.
Otsus: Tiit võtab Saaremaa veterinaarkeskusega ühendust ja selgitab asjaolusid.
Volikogu 2001.aasta otsus korterite otsustuskorras müümise kohta- otsuse muutmise eelnõu
kutsuti volikogu istungilt tagasi, kuna rahanduskomisjon leidis korterite müügihinnad liiga
madalad olevat. Tiit: inimesed ei ole selles süüdi, et kuue aastaga ei ole vald suutnud
müügitehinguid lõpuni viia. Indreku ettepanek on, et korterite hinnad jäävad samaks, lisandub
kinnistusse kantud maa hind (ruutmeetri hinnale tuleb umbes 4 krooni juurde)
Ametikohtade kinnitamine- kas on volikogu pädevus või vallavalitsuse pädevus.
Otsus: Ave selgitab välja.
Aastavahetuse disco Piiri Rahvamajas- peo toimumise kellaaeg 22:00-02:00, soovitakse ka
ilutulestikku korraldada.
Otsus: ilutulestik jaoks vaatab A.Tamm vahendid rahvamaja eelarvest, kooskõlastused disco ja
ilutulestiku korraldamiseks annab vallavalitsus peale ürituse kooskõlastamist ka Päästeameti ja
politseiga.
Folkloorirühm „Munukesed” tunnustamine- 2007.a pärimuskultuuri auhinna laureaadid.
Arvo: oodatud on ideed, mil viisil võiks vald Munukesi tunnustada.
Koguva karjääri KMH aruanne- arutati laekunud küsimusi ja kommentaare aruande kohta.
Järgmine vallavalitsuse istung toimub 03.detsembril 2007.a kell 13:00

/allkiri/
Tiit Peedu
Juhataja

/allkiri/
Ave Toomsalu
Protokollija

