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27. juuni 2019 nr 7

Algus: 11:00
Lõpp: 11:42
Istungist võtsid osa:
vallavolikogu esimees Paal Põlluste, juhatas istungit;
vallavolikogu liikmed: Marju Vesik, Egon Vohu, Ene Laine, Evald Lilles (skype) ja Käthlin Palu;
vallavanem Ingvar Saare.
Protokollis vallasekretär Heldy Põlluste.
Puudusid: Maie Aav, Mare Mätas ja Priit Haller.
6
1)
2)

poolthäälega kinnitati päevakord:
Valla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine;
Info.

Päevakorrapunkt 1
Valla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine
P.Põlluste: Vallavanem, palun, sõna Sulle.
I.Saare: Kommenteerin tulemiaruandes kajastuvat -11 412 eurot. Miinust tekitab
amortisatsioonikulude kasv- mida rohkem me ehitame, seda rohkem kulu toodame, st ehitamine
iseenesest tulu ei tooda. Seoses sadama ehitusega on see miinus järgmisel aastal veel suurem,
Rohkem mul ei olegi midagi kommenteerida, aruanne on teil olemas, kõik on lahti kirjutatud.
On küsimusi?
Küsimusi ei ole.
P. Põlluste annab revisjonikomisjoni arvamuse ette kandmiseks sõna Egon Vohu´le.
E.Vohu: Revisjonikomisjon, vaadanud majandusaasta aruande läbi, leidis, et see on koostatud
põhjalikult ja detailselt ning kõik nõutavad lisad ja aruanded on olemas, komisjoni hinnangul
vastab aruanne nõutule ja komisjon toetab selle kinnitamist vallavolikogu poolt.
E.Vohu juhib veel tähelepanu sellele, et sellises koosseisus revisjonikomisjon ei tööta.
P. Põlluste lubab komisjoni esimega rääkida ja paneb majandusaasta aruande hääletusele.
6 poolthäälega võeti vastu otsus nr 23 „Kihnu valla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine“.

Päevakorrapunkt 13
Info
• I.Saare: Sadama kai ehitus läheb lahti, praegu lammutame, kivid ladustame vana töökoja
ette;
• Ujuvkaide hange läks 30 000+km kallimaks, plaanide kohaselt peaks valmis olema 15.
oktoober;
• Väikesaarte Programmi teeme taotluse vesi-side-kanal projektile. Küsiti, kas oleme valmis
omaosalust suurendama. Taganeda oleks võimalik side osas, kuna 2020 lubab Elektrilevi
siiski Kihnu jõuda.
• Sigatsuaru hanke kuulutame uuesti välja augustis, helikopteriplatsiga lähme edasi juhul,
kui saame rahastuse;
• 1. juulist on vallas projektijuhina tööl Daniel Tapp.
Taaskord tõstatatakse üles ohtlike ristmike (Kurase, kuna koolipoisid ei tunne või ei järgi
liiklusreegleid ja Sireli sireliheki tõttu on kurv pime) probleem. Ingvar võtab poistega ühendust ja
kutsub korrale.
•
•
•
•
•

Vallavanemal on kohtumine Mereinstituudiga välibaasi kinnistu kasutamise kokkulepete
läbirääkimisteks;
President on Kihnus 23.- 25. augustini, osaleb Männäkäbä maratonil jooksjana, täpsemaid
plaane veel ei tea;
Discolfi rada sai valmis,
Noortetuba on lahti raamatukogu lahtiolekuaegadel,
Lasteaed läheb kollektiivpuhkusele ja on suletud 01. juulist 11. augustini.

P.Põlluste: Jalgrattalaenutuse platside taga olevas punases soojakus seisavad kasutuseta naiste
WC ja dušširuum. Ettepanek- anda kummalegi rattalaenutajale üks ruum kasutusse,
võimaldamaks neil seal hoida kiivreid, laste toole jmt. Kas keegi on selle vastu, et need ruumid
augustikuuni jalgrattalaenutajaile kasutada anda? Keegi ei vaidle vastu.
P.Põlluste loeb istungi lõppenuks 11:42.
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