KÜ Mereranna tee 2
JUHATUSE KOOSOLEK NR 80

Toimumise aeg ja koht: 11.03.2018. a., kell 17.00, Mereranna tee 2.
Osalejad:  juhatuse liikmed Virgo Jaanimägi, Asko-Juhan Aasa, Erik Lillepalu, Svetlana Kozlova, haldur Titus Paldrok, koosolekut juhatas V.Jaanimägi ja protokollis T.Paldrok.

PÄEVAKORD JA OTSUSED 

	Keskküttesüsteemi töö. Keskküttesüsteem projekteeriti arvestusega, et vahetatakse välja kogu süsteem. Malmradiaatorid on suurema mahuga ja see tekitab kohinaid torustikus. Lisatööd on tellitud OÜ-lt Soojusmeister, need tehakse kohe peale kütteperioodi lõppu.

Veemõõtjad. Ühistul on valida, kas tellida korteriveemõõtjate näitude võtmine firmast 48 € kuus või osta välja vastav pult ja võtta näidud ise. Soodsam on pult välja osta, samas on puldiga näitude võtmine kohati keeruline, oskusteavet vajav protsess. Juhul kui OÜ Tepso võtab ise näite tuleb ühistule soodsam võimalike probleemide likvideerimine. Peale garantiiaja lõppu saab selle teema juurde tagasi tulla ja otsustada kas on mõistlik ise näite võtta või jätkata mõõtmisteenuste ostmist. Juhatus arutas ja otsustas nelja poolthäälega: tellida veemõõtjate lugemise teenus AS-lt Tepso.
	Väliskoristus. OÜ Elkonte Grupp, kes osutab ühistule väliskoristuse teenust, tegi seoses seaduse muutumisega ettepaneku vahetada teenuse osutajaks OÜ Elkonte Kinnisvara, samadel tingimustel. Juhatus arutas ja otsustas nelja poolthäälega: lõpetada leping OÜ-ga Elkonte Grupp seisuga 28.02.2018. a. ja tellida väliskoristuse teenus OÜ-lt Elkonte Kinnisvara alates 01.03.2018. a.
	Võlad. Hetkel on ühistul kolm võlgnevust üle 1000 €. Juhatus otsustas nelja poolthäälega: nõuda krt 63 võlgnevus välja kohtu kaudu.
	Prügimajandus. Hetkel toimib uus prügiveosüsteem:
Mereranna tee äärsel prügialal on 2,5m3 metallist olmesegaprügi konteiner (tühjendamine 2x nädalas), 0,24m3 biojäätmete konteiner (1x nädalas), 0,66m3 vanapaberi konteiner (1x nädalas) ja kaks 0,8m3 segapakendi konteinerit (1x kuus), 
Heki tee I (alajaama kõrvale) prügialal on 
üks  3m3 moolok olmesegaprügile (1x nädalas), 
üks 3m3 moolok vanapaberile (1x kuus), 
üks 3m3 moolok on kasutuseta, sest vedaja ei suuda moolokist pakendeid välja viia, 
kaks 0,8m3 kollast konteinerit pakenditele (1x nädalas),
0,24 m3 konteiner biojäätmetele;
Heki tee II (XIV trepikoja juures) prügialal on
üks  3m3 moolok olmesegaprügile (1x nädalas), 
üks 3m3 moolok vanapaberile (1x kuus), 
üks 3m3 moolok on kasutuseta, sest vedaja ei suuda moolokist pakendeid välja viia, 
üks 0,24 m3 konteiner biojäätmetele (1x nädalas).
Moolokite luugiga avad on väikesed, suurem kott ei mahu hästi sisse. T.Paldrok käis uuesti vallavalitsuses vastuvõtul, kus vastati, et teistsuguseid luuke ei ole neid müünud firmal pakkuda. 
Vallavalitsusest öelda ka, et vald ei suuda prügivedajat OÜ Keskkonnateenused sundida segapakendit moolokist välja vedama, kuna kliente on sealkandis vähevõitu. Segapakendi kogumisel plastikust konteineritesse täituvad konteinerid kiiresti, kaaned on lahti, tuul kannab prahi laiali. Kõrvalmajade elanikud on hakanud kasutama meie kaste ja samas on mitmed ühistud sellest teenusest loobunud. Valla maal on Kaluri teel üks pakendite kogumise suur konteiner. Seda arvestades kaaluti segapakendite kogumise lõpetamist ühistu maa-alal.
Moolokite kleepsud on mõeldud paigaldada kaanele, kus lumega ei ole neid näha, puu külje on sildid nähtavad, aga need ei jää sinna hästi kinni. Vajalik on tellida plekist sildid.
Juhatus arutas ja otsustas nelja poolthäälega: 
korraldada kinnistu prügivedu järgmiselt:
Mereranna tee äärsele prügialal 2,5m3 metallist olmesegaprügi konteiner (tühjendamine 2x nädalas), 0,24m3 biojäätmete konteiner (tühjendamine 1x nädalas), 0,66 m3 vanapaberi konteiner (tühjendamine 1x nädalas),
Heki tee poolsetel prügialadel kummalgi kaks 3m3 moolokit olmesegaprügile (tühjendamine 1x nädalas), üks 3m3  moolok vanapaberile (tühjendamine 1x kuus), üks 0,24m3 konteiner biojäätmetele (tühjendamine 1x nädalas),
ETO/Ragn Sells segapakendi äraveo leping lõpetada, teavitada majaelanikke muudatustest.
	Välisvalgustus. Vallavalitsus korraldab valla teede valgustuse väljavahetamise, sh meie maja siseringil, omal kulul. Selleks tuleb kõigil korteriomanikel sõlmida vallaga notariaalne kokkulepe valgustite aluse maa valla kasutusse andmise kohta. Arvestades, et kõik omanikud ei saa korraga notari juurde tulla, on otstarbekas kõigil teha selleks vastav notariaalne volitus ühistu esindajale. Vallavalitsus esitas ühistule küsimuse, kas korteriomanikelt vastava nõusoleku saamise võimalikkuse kohta. Juhatus ei saa kõigi nõusolekut garanteerida, aga ei näe ka põhjust, miks keegi võiks selle vastu olla.  Juhatus arutas ja otsustas nelja poolthäälega: vastata vallalae nõustuvalt, teavitada korteriomanikke tulevastest tegevustest seoses välisvalgustusega.
	Kodukord. Otsustati, et T.Paldrok saadab kodukorra viimase variandi kõigile juhatuse liikmetele, et see järgmisel juhatuse koosolekul vastu võtta.
	Üldkoosoleku korraldamine. Vaadati üle eelmise aasta aruanded ja otsustati anda kõik materjalid üle ühistu revisjonikomisjonile. Pikemalt arutati alanud aasta plaane. T.Paldrok tegi ettepaneku tõsta igakuist haldustasu 802 eurolt 891 eurole. Keldrilagede üldine soojustamine maksaks vastavalt OÜ 1maaler pakkumisele 59 898 €. Töö on kallis ja keeruline, sest lagedes asuvad torustikud, elektri- ja sidekaablid ning uus valgustus, lisaks tuleb maha saagida ka keldrikuuride laudise ülemine serv. V.Jaanimägi on mõõtnud talvist temperatuuri keldrites, see on keskmiselt 17 kraadi (keldri laes), madalam (13 kraadi) on see vaid I ja II trepikojas. Soojapidavuse suurendamiseks saaks töökorda teha keldrite vaheuksed, mis hetkel seisavad enamasti avatuna. Peale torustike remonti tuleks teha korda trepikodade fuajee uksed. On tulnud ettepanek vahetada välja liikumisandurid trepikodades, mille eelarve on 12 000 €. V.Jaanimägi lubas esmalt reguleerida olemasolevad andurid, seejärel saab otsustada, kes vahetus on vajalik. Siseringi asfaltkate vajab veel viimase kihi paigaldamist, töö eelarve on 32 000 €. T.Paldrok leppis vallavalitsuses kokku, et kui vald juuni-juulis vastava riigihanke korraldab, siis teavitatakse sellest ka ühistut ja ehk saame hanke võitjalt ka soodsama hinnaga töö. Kindlasti kuulub lõpetamisele ka eelmisel aastal pooleli jäänud fassaadi hooldusremont. Üldkoosolekul tuleb seekord valida ka uuesti juhatus. Juhatus arutas ja otsustas nelja poolthäälega: kaaluda keldrilagede soojustamist esmalt I ja II trepikojas, lisada majandusplaani keldrivaheuste korrastamine, hoovi asfalteerimine, fassaadi krohviparandused.
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