MUHU VALLAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL
Liiva

14. november 2007 nr 31

Algus kell 09:00
Lõpp kell 10:00
Juhatas: Tiit Peedu
Protokollis: Ave Toomsalu
Kohal veel: Arvo Vaga, Lea Valk ja Raido Liitmäe
Kinnitati järgmine istungi päevakord:
1. Väikese väina riigihanke tulemuste kinnitamine
2. Hellamaa külakeskuse remontööde parima pakkuja kinnitamine
3. Parima pakkumise kinnitamine sotskeskuse koduteenuse autole
4. Muhu valla töötajatele ja teenistujatele lisatasu maksmine
5. Autode mootorikütuse kuulimiitide kehtestamine
6. Informatsioonid
1. Väikese väina riigihanke tulemuste kinnitamine
Eelnõu valmistas ette arendusnõunik Aado Keskpaik ja tutvustas Ave Toomsalu.
Protokollile on lisatud hanke läbiviimise komisjoni protokoll.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 502
2. Hellamaa külakeskuse remontööde parima pakkuja kinnitamine
Eelnõud tutvustas vallasekretär Ave Toomsalu.
Hinnapakkumised lisatud protokollile.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 503
3. Parima pakkumise kinnitamine sotskeskuse koduteenuse autole
Laekunud hinnapakkumisi tutvustas Tiit Peedu. Pakkumistega on tutvunud ka sotsiaalkeskuse
juhataja kt Aino Rummel ja valla haridus-, kultuuri-ja sotsiaaljuht Arvo Vaga. Parimaks
pakkumiseks tunnistati VEHO Eesti AS pakkumine nr 44583.
Pakkumised lisatud protokollile.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 504
4. Muhu valla töötajatele ja teenistujatele lisatasu maksmine
Eelnõud tutvustas vallasekretär Ave Toomsalu.
Tiit: lisatasu makstakse ühele isikule ühe koha eest s.t. mitmel kohal töötades võetakse lisatasu
maksmisel aluseks suurema kohaga töökoht. Erandina käsitleme allasutustes töötavaid volikogu
liikmeid, kellele makstakse lisaks volikoguliikme lisatasu.
Vallavalitsuse liikmed olid selle poolt, et lisada vastav punkt korraldusse.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 505

5. Autode mootorikütuse kuulimiitide kehtestamine
Eelnõud tutvustas vallasekretär Ave Toomsalu.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 506
6. Informatsioonid
Liiva katlamaja rekonstruererimine- projekteerija Henno Tsahkna firmast Märja OÜ on
koostanud Muhu valla Liiva küla katlamaja rekonstrueerimise eelprojekti ja MTÜ LETEK on
koostanud Muhu valla Liiva kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise tasuvusuuringu. Materjalid
vajalikud KIK-i taotluse esitamiseks. Täna tegeleb Raido materjali komplekteerimisega, homme
saadetakse taotluse KIK-i välja.
Sünnipäevalaste tunnustamine- 15.11 on juubel sotskeksue juhatajal T.Valk´l- kantseleil
organiseerida kingitus, kingiväärtus vahemikus 1000-2000 krooni. Samuti on 15.11 juubel Pöide
vallasekretär M. Käärid´l, kes oli Muhu vallale „keerulistel aegadel” suureks abiks. Ettepanek
saata vallaesindus teda õnnitlema, kantseleil organiseerida kingitus summa kuni 500 krooni.
26.11-27-11-07- vallaametnikud visiidil Soome Vabariigis Turu linnas. Visiidile lähevad
T.Peedu, A.Vaga ja I.Võeras. Sekretär-registripidajal vormistada vastav käskkiri lähetuse kohta.
Rahanduskomisjonis arutatud teemad - tutvustas vallavanem T.Peedu.
1. komisjon palub esmaspäevaks saata nimekirja valla allasutustes mitmel kohal töötavate isikute
kohta, koos ametikohtade suurusega- Arvo ja Raido koostavad; 2. kutsuda volikogu istungilt
tagasi järgmised otsuste eelnõud: Raunmägi maaüksusele hoonestusõiguse seadmine ja Muhu
Vallavolikogu 12.09.2001.a otsuse nr 87 muutmine- vallavalitsus on nõus eelnõud tagasi
kutsuma; 2008.a eelarve projekti arutelu- annavad teada täpsema aja, mil soovivad seda koos
vallavalitsusega arutada.
Andmekaitse Inspektsiooni kiri riikliku järelvale algatamisest- inspektsioon on kontrollinu Muhu
valla veebilehte ja tuvastanud palju puudujääke teabe avalikustamise osas. Vastust kirjale
ootavad 19. novembriks 07.a
Tiit: ettepanek määrata kodulehe eest vastutavaks U.Saks ja H.Tuul.
Ave: tean, et koduleht on puudulik ja olen jõudumööda likvideerinud nö. „vanu võlgasid”. Pigem
jätkan sellega ise, vajalik regulaarne IT-tugi (tehnilise teostuse võimalustest jne).
Protokolliline otsus: Urmoga leppida kokku üks päev nädalas, mil ta hakkab viibima
vallamajas, et tegeleda valla veebilehega ja jooksvate IT-küsimustega.

/allkiri/
Tiit Peedu
Juhataja

/allkiri/
Ave Toomsalu
Protokollija

