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juhatuse koosoleku protokoll nr 34

Koosoleku juhataja: Raul Aarpuu	Protokollija: Titus Paldrok
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Toimumise aeg ja koht: 18.01.2017. a. kell 19.00, Õismäe tee 122.
Osalesid: juhatuse liikmed: Raul Aarpuu, Oleg Grasman, Aivar Kaljula, Mari-Triin Vaher, revident Maie Tiits, haldur Titus Paldrok.
Koosolekut juhatas Raul Aarpuu, protokollis T.Paldrok.
Päevakord ja otsused (kõik otsused võeti vastu nelja poolthäälega):

	Tehtud kulutused: remondi- ja hoolduskulud september-detsember 2016: lukud-võtmed 155,22 €, muru niitmine 58 €, riigilõiv 7 €, konteiner jäätmetele 215,68 €, avariid 66 €, suurjäätmed 49,14 €, tõlked 14,19 €, puutevõtmed 408 €, katuse remont 37 076,84 €, katusetööde omanikujärelevalve 2 730 € (4 kuud), fonosüsteemi paneelid 501 €.


	Katusetööd. 

K-Kate Katused OÜ loeb kõik tööd tehtuks. Akteeritud on kaks korda, kokku 37 077 € ehk 67% lepingu summast, mis on ka makstud. Ülejäänud summa 20 823,18 € on tasumata. 
Maapind lubati siluda peale tööde lõppu. Krt 35 oli üks väiksem läbijooks, mille ehitaja lubas ise korda teha (lae värvida), krt 69 oli suurem läbijooks, ehitaja lubas seal esiku lae värvida. Mõlemad tööd tehakse peale katusetööde lõppu. Ehitajal on esitamata tööde dokumentatsioon, täitmata on soojustuse ja seina vahemikud, katusekattel on veeloigud ja kohati kate on ebaühtlane.
Katus on soojustatud ja vettpidav, vead on teisejärgulised.
Juhatus otsustas: omanikujärelevalvel koostada lõplik vigade nimekiri, kooskõlastada see juhatusega ja saata ehitajale.
	Võlad.

Suuremad võlglased on Ü.Mang 2120 € ja T.Shulga 3092 €. Juhatus otsustas: Ü.Mang osas anda tasumiseks aega kolm kuud, T.Shulga osas üks kuu, mittetasumisel nõuda võlad välja kohtu kaudu.
	Koristamine.

Senine koristaja Olga Solonintšnik on hetkel palgata puhkusel omal soovil, seoses haigusega. Tema kulud ühistule on 352 €. Tänane koristusteenus on tellitud OÜ-lt Elometso, hinnaga 520 €. Juhatus otsustas: sõlmida koristamise leping OÜ-ga Elometso, koristaja haiguse ajaks.
	Remondid.

Järgmiseks remonditööks on plaanis vahetada välja kanalisatsioonipüstikud 10 tk, eelarvega 13 000 €. T.Paldrok kogub pakkumised ja vaatab üle kõik korterid.

Koosolek lõppes.

