Korteriühistu Mereranna 2 üldkoosolek protokoll nr 19

Koosoleku toimumise koht: Randvere tee 8, Haabneemes
Koosoleku toimumise kuupäev ja aeg: 01.06.2017.a. kell 19.00
Koosolekul osales 38  ühistu  liiget 102-st. Koosolek oli teistkordne sama päevakorraga mis 11.05.2017. a. Seega oli üldkoosolekul  otsustusvõimeline kvoorum.
38 poolthäälega valiti koosoleku juhatajaks Titus Paldrok, protokollijaks Erik Lillepalu

Päevakord:

2016. aasta tegevuse ja raamatupidamise aruande kinnitamine
T.Paldrok tegi ülevaate majandusaastast, vastas küsimustele teostatud torustiku remondi kohta, üldisest majanduskulude kokkuhoiust ja elanike võlgnevustest ühistule. 2016 aasta tegevuse aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne oli koos koosoleku kutsega tutvumiseks esitatud kõigile KÜ liikmetele. 
1.1.	Koosolekul tõstatati küsimus, et küttesüsteemis on mõnel pool kohinad. V.Jaanimägi vastas küsimusele: olen korduvalt suhelnud ehitajaga ning erinevate tasakaalustamise spetsialistidega ja süsteemi on tasakaalustatud kokku neli korda. Kokkuvõtteks väidavad spetsialistid, et probleem on selles et küttesüsteemi töödena teostasime kogu projektijärgsest tööde mahust esimese etapi ehk magistraaltorustike ja soojasõlmede vahetuse, aga seekord jäid vahetamata vanad radiaatorid ja küttepüstikud. Arutelu käigus tehti ettepanek läheneda probleemile järk-järgult ja edasiste probleemide puhul vahetada välja kogutud remondirahade eest probleemsete püstikute kaupa. Projekt on kogu töömahu kohta olemas.
1.2. Revisjonikomisjon (esindaja Märt Jemmer) kiidab juhatuse tegevuse heaks ja olulisi puudusi ei leia ning teeb ettepaneku 2016. a tegevuse ja raamatupidamise aruanne kinnitada. M. Jemmer palus vastata revisjonikomisjoni aruandes toodud küsimustele.
T.Paldrok vastas revisjonikomisjoni küsimustele:
1.2.1. Tegelemine võlgnikutega. Korteriomanike võlgnevus oli 31.12.2016 seisuga oli 13 106.- eurot. Iga kuu alguses on väiksematele võlgnikele võlga meelde tuletatud. Hetkeseisuga on kolm suuremat võlgnikku, korterid: 63; 45 ja 23. Korterid nr 63 ja 45 on kohtusse antud. Korter nr 23 pidi vastama küsimustele lähiajal ja siis tegeleme vastavalt edasi võlgnikega.
1.2.2. Revisjonikomisjon märgib, et ühistu liikmetelt saadud tasud 2015. a olid 60 998 eurot ning 2016. a 328 731 eurot. Millest nii suur erinevus?  
Tegemist on raamatupidamislike kirjete eripäraga. Sisuliselt on suurema 2016.a summa näol tegemist tegelike remondikuludega, mis peavad olema raamatupidamise eeskirja järgi olema näidatud vastava nimega konto real.
1.2.3. Revisjonikomisjon juhib tähelepanu vajadusele koostöös kohaliku omavalitsusega renoveerida ühistu maja ümber ning sisehoovis paiknev välisvalgustus.
Selle teemaga tegeleme. Viimsi vald sai eurotoetust Haabneeme tänavavalgustuse renoveerimiseks kuhu kuuluvad nii Mereranna kui Heki tee äärsete valgustite vahetamine.
Kuuldavasti jäävad põhiosas reaalsed tööd 2018. aastasse. Vahetatakse need valgustid, mis jäävad valla teede äärde. Sisehoovi valgustite võimaliku vahetamisega peab ühistu ise tegelema.
Lisaks on Viimsi vald plaaninud Heki tee rekonstrueerimise, mille tööd toimuvad käesoleval suvel. Nende tööde raames paigutatakse Heki tn poole pooleldi maa-alused prügikonteinerid.
Seoses parkimise korraldusega otsustati:
	Lasta paigaldada Heki tee poole ühistu parkimiskohtade ette Europargi lubadega parkimist reguleeriv märk
	Joonida siseringi parkimiskohad 2,6 m laiuste vahedega
	Esitada valda teavitus Mereranna teel parkiva autoromu ära vedamiseks

1.2.4. Torutööde lõpptähtaja ületamine oli tingitud põhiliselt ehitaja poolsetest probleemidest ja ka osalt ühistu poolsest soovist mitte kiirustada ja keskenduda pigem et tööd saaks korralikult tehtud. Olid ka mõned korterid, kuhu ei saanud õigeaegselt sisse. Ehitaja maksis kinni omanikujärelevalve lisakulud.
1.2.5. Korter nr 9 torutööde eest tasuti seetõttu, et omanik ei suutnud ära oodata torutööde firma lubatud tegevust ja lasi ise tööd ära lõpetada. Ühistu maksis alguses omanikule ja hiljem maksis ehitaja selle kulu ühistule kinni.
1.2.6. Grano Digital AS esitanud arve, 17.06.2016 summas 219,88 eur oli torutööde projekti kaustade paljundamise eest, mis oli vaja viia valda.
1.2.7. Külaliskorterite teemal ei saa ühistu palju kaasa rääkida, sest korterite üürimine on omanike õigus. Loomulikult saab kutsuda politsei, kui rikutakse öörahu või korda, siin on mõistlik naabrite vaheline tihe suhtlemine ja koostöö.
1.2.8. Ühistu kodukorraga pole juhatus 2016 aastal tegelenud, sest põhilise tähelepanu nõudsid endale torutööde korraldamine ja samuti oli teada et korteriühistu seadus on muutumas, mistõttu polnud mõtet topelt tööd teha. Jooksval 2017. aastal võtab juhatus teema päevakorda.
 
Üldkoosolek otsustas 38 poolthäälega: kinnitada 2016. aasta aruanne.  

2017. a. majandamise plaani arutelu ja kinnitamine
T.Paldrok tutvustas 2017. aasta majandamise plaani. Plaan oli koos koosoleku kutsega tutvumiseks esitatud kõigile KÜ liikmetele. 
Mõned selgitused eelarve kohta:
Haldamise ja hooldamise kulud ja tulud jäävad tavapäraseks. Väliskoristuse osas on plaanis kulusid ca 1 eur võrra korteri kohta kuus tõsta, plaaniga vahetada välja koristaja firma vastu. Koosolekul avaldasid elanikud arvamust, et välikoristuse kvaliteet ei ole piisavalt hea ning et praegune koristaja tuleks välja vahetada koristusfirma vastu. Näiteks on korralikult koristamata Heki tn poolsed kõnniteed. Remondifondi osas tuleb termosõlmedesse paigaldada soojamõõtjad, et mõõta soojust termosõlmede kaupa. Fassaadihoolduse käigus plaanis korrastada krohvitud fassaadi osad, kus on rähniaugud ning osaliselt puitfassaadi värv vajab korrastamist.
Eelarve järgi majandades peaks aasta lõpuks remondifondis olema 55 003 €.

Üldkoosolek otsustas 38 poolthäälega: kinnitada 2017. aasta majandamise plaan koos muudatustega.

3a. Täiendava teemana tõstatas korteri nr 26 omanik ventilatsiooni probleemi. Nimelt on alumine naaber korter nr 24 ümberehitanud köögi elutuppa ja sellest tingituna jõuavad nüüd toiduvalmistamise lõhnad korter nr 26 elutuppa. Probleemi kõrvaldamise eest vastutab selle korteri omanik, kus on ümberehitus teostatud. Haldur ja juhatus tegelevad selle teemaga ning edastavad ümberehitatud korteri omanikule teate vajaduse kohta probleem lahendada.  Korteri omaniku mittereageerimise korral uurib haldur vallast ja korteriühistute liidust, mida antud juhul on võimalik ühistul ette võtta korteriomaniku korrale kutsumiseks. 

Protokolli lisad:
Lisa 1 – 2016. aasta aruanne,
Lisa 2 – 2017. aasta plaan,
Lisa 3 – osalejate allkirjad koos volikirjadega.

Titus Paldrok								Erik Lillepalu
koosoleku juhataja							protokollija

