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Kinnitati järgmine istungi päevakord:
1. Projekteerimistingimuste kinnitamine
2. Ehituslubade väljastamine
3. Eelarve suurendamine sihtotstarbeliste vahendite arvelt 4. kvartalis
4. Vahendite eraldamine reservfondist
5. 2007.a eelarve parandused
6. Toetuste maksmine Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise projektidele
7. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine toetuste maksmise kohta
8. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine hooldaja määramise kohta
9. Nõmmküla Võrkaia erastamine
10. Informatsioonid/Avaldused
1. Projekteerimistingimuste kinnitamine
Eelnõud kandis ette valla ehitusspetsialist I. Võeras.
Indrek: Kuivastu ja Hellamaa kinnitustega ei ole probleemi. Tegemist on olemasolevate
hoonekomplaksidega, millede juurde plaanitakse ehitada saun. Simisti küla kinnistutele anname
projekteerimistingimused välja lisades tingimuseks tee väljaehitamise nõude. Võlla küla
Kukkemetsa kinnistule kavandatav hollandi veski tüüpi suvila on tore idee. Ei näe põhjust
keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest.
Otsustati: kinnitada korraldused nr 547-551
2. Ehitusloa väljastamine
Eelnõu kandis ette valla ehitusspetsialist I. Võeras.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 552
3. Eelarve suurendamine sihtotstarbeliste vahendite arvelt 4. kvartalis
Eelnõud tutvustas valla pearaamatupidaja L. Valk.
Otsustati: kinnitada määrus nr 12
4. Vahendite eraldamine reservfondist
Eelnõud tutvustas valla pearaamatupidaja L. Valk.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 553

5. Eelarve parandused
Eelnõud tutvustas valla pearaamatupidaja L. Valk.
Otsustati: kinnitada määrus nr 13
6. Toetuste maksmine Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise
projektidele
Eelnõusid tutvustas haridus-, kultuuri-ja sotsiaaljuht A. Vaga
Otsustati: kinnitada korraldused nr 554-555
7. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine toetuste maksmise kohta
Eelnõusid tutvustas haridus-, kultuuri-ja sotsiaaljuht A. Vaga
Otsustati: kinnitada korraldused nr 556-573
8. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine hooldaja määramise kohta
Eelnõusid tutvustas haridus-, kultuuri-ja sotsiaaljuht A. Vaga
Otsustati: kinnitada korraldused nr 574-575
9. Nõmmküla Võrkaia erastamine
Eelnõud tutvustas Maa-ja planeeringuosakonna juhataja K. Kiiker.
Otsustati: kinnitada korraldus nr 576
10. Informatsioonid/ Avaldused
Ettekirjutus lasteaiale- köögis ventilatsioon puudub täielikult. Ruumi kuivatamiseks
organiseerida puhur, mis võiks jõuluvaheajal ruumi kuivatada, et siis saaks seinad üle värvida.
Otsustati: organiseerida puhur (Raido) ja teostada värvimistööd (Mati)
R. Laur´i avaldus- palub kanda Piiril asuva ait-kuivati ehitusregistrisse. Hoone on
inventariseeritud, ei näe põhjust kannet mitte teha.
Raido: tuleb koostada nimekiri vallas asuvatest hoolitsuseta ja lagunenud hoonetest.
Indrek: tuleb saata omanikele kirjad, milles seatakse tärminid kinnistu ja hoonete korrastamiseks.
Otsustati: koostada nimetatud hoonetest nimekiri (vastutajad Raido ja Indrek), kanda R.Laur´i
avalduse alusel ait-kuivati ehitusregistrisse.
Reklaamile esitatud nõuded- reklaami väljanägemise kohta.
Kristo: üldplaneeringuga oleks see võimalik.
M.Mereäär avaldus- kuna kauplusauto lõpetas teenuse pakkumise, küsitakse võimalusel panna
valla buss 1 kord nädalas inimesi teenindama (Liivale kauplusesse ja arsti juurde minemiseks).
Raido: hetkel on teadmata, mida GoBus otsustab. Kui GoBus´i otsused on selgunud, saame asja
kaaluda- mõelda. Iseenesest ei ole mõte halb.
Otsustati: Raido tegeleb nimetatud teemaga. Arutame teemat jaanuarikuu istungil.
Raamatupidamise tsentraliseerimine- tulenevalt Rahandusministri 16.11.2006 aasta määrusest nr
55 ja „Riigi raamatupidamise üldeeskirja” muutmisest tsentraliseeritakse seni iseseisvat
raamatupidamist pidava üksuse Muhu Muuseumi raamatupidamise alates 01.01.2008
Otsustati: vormistada vallavanema vastav käskkiri, koopia edastada Muhu Muuseumile.
H. Peegli taotlus- taotleb toetust Kapi ja Tupenurme külade prügimaja ehituseks.
Otsustati: taotlus esitada vastaval vormil (vastab A. Vaga)
Saare Maakonna Momento taotlus- taotlevad toetust tegevusele.
Otsustati: paluda esitada taotlus mingiks konkreetseks ürituseks, millele soovivad toetust saada
(vastab A. Vaga)
Velli Saabas´e avaldus- taotleb toetust poja treeningutele.
Lea: sisuliselt on tegu transpordi toetuse sooviga. Jalgpalli Liit maksab kohamaksud.
Ettepanek: esitada toetuse taotlus mingile konkreetsele võistlusele sõidu kompenseerimiseks.
Otsustati: informeerida avaldajat, vastab A. Vaga
E.Schappeli ja M.Kaunissaare avaldused- soovivad toetust laste kultuuriüritusel osalemisele
välisriigis.
Ettepanek: vallavalitsus toetab orkestris olevaid lapsi 1000 lapse kohta, valla esindamise eest
festivalil. Toetus makstakse kuludokumendi alusel.
Otsustati: informeerida vallavalitsuse seisukohast kollektiivi juhendajaid, vastab A. Vaga

Sotsiaalkomisjonis arutatud punktid- A. Vaga tutvustas sotsiaalkomisjonis arutusel olnud punkte.
Sotsiaalkomisjoni ettepanekud: kaaluda õpilaskodu rajamist; sotsiaalkeskuse juhataja 1,0 kohta
ja hooldekodu juhataja 1,0 kohta a)- Aino valmistab ette oma nägemuse nimetatud ametikohtade
tööülesannetest järgmiseks vallavalitsuse istungiks, palgaastmete tõstmine- ettepanekud teha
2008.aasta eelarve 1.ja 2. lugemise vahel.
Haridus-ja kultuurikomisjoni ettepanekute arutamine / teadmiseks võtmine
Vallavalitsusele laekunud karjääri teemalised kirjad- edastada pdf.formaadis ka
Keskkonnateenistusele ja Steigerile.
Veevärginõukogu koosolek- Raido informeeris koosolekul arutusel olnud teemadest.
Raido: kuna ühine riigihange jääb ära, kaaluda iseseisvalt riigihanke korraldamist.
Sekretär-registripidaja palgaastme tõstmine- Ave edastab vallavalitsuse liikmetele sekretärregistripidaja ametijuhendi projekti ja ettepaneku palgaastme tõstmiseks 2008.a eelarve 2.
lugemiseks.
Üldise tsiviilvastutuse kindlustus- küsime pakkumisi nimetatud teenusele, avalduse esitab Ave.
Mobiilikõnede kompenseerimisest- vaadata üle ja parandada olemasolevat korda.
Otsustati: arutada jaanuarikuu istungil.
Norby telefoniteenus- kvaliteet ei ole paranenud, lõpetame. Tiit peab läbirääkimisi Elioniga ja
suhtleb lõpetamise teemal ka Norbyga.
Jaanuarikuu volikogu istungile- valmistada järgmiseks vallavalitsuse istungiks ette eelnõud
jaanuari volikogu istungile saatmiseks: munitsipaalkorterite üüri piirhinnad, prügiteenuse
piirhinnad, korterite erastamine (Nõmmküla ja Piiri),
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