ARENGUKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Liiva

08.september 2014.a.

Algus kell 10:00, lõpp kell 11.50
Juhatas: Jaan Kesküla
Protokollis: Annika Auväärt
Osalesid: Raido Liitmäe, Pille Tamm, Jaano Vink
Puudus: Marve Järv
Kutsutud olid: Inna Ligi, Mihkel Ling ja Metsa DP arendajad
Päevakord:
1. Muhu valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2018 läbivaatamine
2. Tõnise kinnistu hoonestusõiguse konkursi tingimused
3. Osalemine INTERREG V projektis
4. Valla heakorra ja kaevetööde eeskirja läbivaatamine
5. Võiküla Metsa detailplaneering

1.Muhu valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2018 läbivaatamine – Raido Liitmäe
Kuna Muhu valla uus arengukava valmis 2013.a detsembris ja on ajakohane, siis puudub
praegu vajadus arengukava muutmiseks. Arutelu tulemusena koostati nimekiri lähiaastate
eeldatavatest investeeringutest ja plaanidest:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Noortekeskuse uute ruumide rajamine
Viira- Liiva kergliiklustee rajamine vähemalt Aki baarini
Lasteaia köögi söögisaaliks ümberehitamine
Hellamaa külakeskuse projekti koostamine
Muhu pastoraadi pargi maastikukujunduse põhiprojekti koostamine ning Muhu pastoraadi
pargi ja Muhu kirikuaia hoolduskavade koostamine (KIK-i projekt)
Teede hoiukava koostamine
Hellamaa vabaõhulava ehitamine
Vana hooldekodu korteriteks ümberehitamine
Koguva karjääri taasavamine
Kohalikku miljööd arvestavate taastuvenergia lahenduste piirangute väljatöötamine
Vallale uue bussi soetamine/rentimine (23-kohaline)
Ühe uue tuletõrje veevõtukoha rajamine
Viidastuse parandamine

2.Tõnise kinnistu hoonestusõiguse konkursi tingimused – Annika Auväärt
Toimus arutelu. Ettepanek MTÜ-ga Loov Hoov sõlmitud rendileping nr 8-05-2011 poolte
kokkuleppel lõpetada ja hõlmata hoonestusõiguse konkursiga kogu Tõnise kinnistu.
Konkursitingimustes teha järgmised täiendused/parandused:
Punktis 1.5. lisada lepingu pikendamise võimalus
Punktis 2.3.lisada … viie aasta kohta kokku…

Punktis 5.1.7 muuta …hiljemalt 90 päeva…
Punktis 5.1.10 II. Lisada “Juhul, kui Pakkuja on äriühing”,…
III. Lisada “Juhul, kui Pakkuja on äriühing”,…
3.Osalemine INTERREG V projektis – Annika Auväärt
Annika Auväärt tutvustas Soome Novia kõrgkooli kutset osaleda partnerina Kesk-Läänemere
programmi INTERREG V projektis Local Food Treasures/ LOFOTES. Toimus arutelu.
Komisjon leidis, et Muhu vald võiks projektis osaleda ja informeerida sellest projekti
valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (MTA, Oad ja Eed, toitlustus- ja majutusasutused).
4.Valla heakorra ja kaevetööde eeskirja läbivaatamine – Jaan Kesküla
Komisjoni liikmed tutvusid kehtiva Muhu valla heakorra-ja kaevetööde eeskirjaga. Toimus
arutelu. Leiti, et ajakohastamist vajavad 3.peatükk “Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks”
ja 4.peatükk “Kaevetööde eeskiri”.
5.Võiküla Metsa detailplaneering
Arutati Võiküla Metsa DP seotud küsimusi. Arutelu kohta koostatud lisana eraldi protokoll.
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