TARTU VALLAVOLIKOGU
MAJANDUSKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

11.08.2020

Aeg: 11.08.2020, algus kell 16.30, lõpp kell 18.45.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Vahur Poolak.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Osalesid: Vahur Poolak, Vahur Jurs, Aigar Lepp, Arvi Lossmann, Janika Lill, Elle Kaljurand,
Anneli Kumar.
Virtuaalselt osalesid: Sirje Simmo ja Valentina Aman.
Külalised: volikogu esimees Üllar Loks (virtuaalselt), vallavanem Jarno Laur, abivallavanem
Tarmo Raudsepp, vallasekretär Eve Kallas (virtuaalselt) ja finantsjuht Ulvi Viilvere.
Komisjoni esimees Vahur Poolak paneb päevakorra hääletusele.
1. Ülevaade olukorrast;
2. Lisaeelarve menetlemine;
2. Jooksvad küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Ülevaade olukorrast
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate hetkeolukorrast kus hetkel on vallamaja jälle suletud ja
seda selleks, et võimalikku teist lainet ära hoida. Tegeleme nende töödega mis on eelnevalt
kokkulepitud. Oleme teinud usinalt rahataotlusi ja meil on läinud selles osas ka päris hästi. Oleme
saanud kätte otsuse, et me saame kuntsmuruväljaku rajamiseks järgmisel aastal 210 tuhat eurot.
Viisime läbi Kõrveküla Spordihoone hanke 1,84 miljonit, millele saime toetust 630 tuhat. Oleme
saanud täiendava toetuse teede rahastusele.
Prognoos on selline, et heal juhul peaks võtma 800 tuhat tulumaksu laekumist maha, halvemal
juhul miljon.
Tabivere Põhikooli ehitus on graafikus aga Kõrveküla Põhikooli ehitus ei ole graafikus. On umbes
kuuajane viivitus.
2. Lisaeelarve
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate eelarve täitmisest.
Vallavanem Jarno Laur tutvustab lisaeelarvet, kuna lisaeelarve arutelud veel käivad allasutustega,
siis hetkel pole lõplikku seisu, vaid selle seisu saab järgmiseks koosolekuks.
Lisaeelarve 1,3 miljonit:
630 tuhat on uued investeeringud ehk Kõrveküla Spordihoone;
271 tuhat on tulude stabiliseerimine;
403 tuhat on teede investeering.
Suuremad hanked tulevad tänavavalgustus, staadionite projekteerimised.
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Komisjoni ettepankekud:
1) Panna täpsustused juurde, et kuhu täpselt investeeriti teede raha.
2) Volikogu loobus oma tasudest kuni aasta lõpuni, see summa siduda konkreetse investeeringuga.
3) Eelarve tabelis panna kirja täpsustavad seletused kus on toimunud eelarveline muudatus. Ilma
selgituseta rida ei ole.
3. Jooksvad küsimused
- rattaringluse teema;
- lasteaia kohtade ülevaade;
- hooldekodu likvideerimise hetkeseisust ülevaade;
- toetatud elamise ja töötamise toetamise teenus peale sotsiaalmaja likvideerimist;
- prügikonteinerite teema;
- Kõrveküla poe esine parkla ja seal parkimine.
Järgine komisjoni koosolek toimub 18.08.2020 kell 16.30.
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