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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 16. aprillil 2014. a  (kl 18.30-21.45)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Evelin Tiirik, Aule Kikas, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa, Kari Maripuu,  Martina Mamontov , Katrin Krause, Tarmo Ola
külalised: Andres Madissoo, Hannes Reinola

  


Päevakord:

1. Naabrivalve töögrupi tegevuse ülevaade.
2. Koostöö ja võimalused. Muraste inimesed volikogus ja komisjonides.
3. Laulupeo Tule Tulemine.
4. Teeme Ära! talgute korraldusest.
5. Suvila- ja aiandusühistute suunaline tegevus.
6. Muraste kool - toetavad tegevused koolivälisel ajal.
7. Elektrum pakkumine Murastele.
8. Pangapealse teede riigihange.
9. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused.

Naabrivalve töögrupi tegevuse ülevaade.
Martin Lahek on teinud ära suure töö naabrivalve ettevalmistamisel.  Huvilisi ei ole olnud senini Pangapealse pirkonnast. Naabrivalvega liitumine on 10 eurot (sildid, klambrid). Martin valmistab ette eelarve; käimas on läbirääkimised ERGO-kindlustusega soodustingimustel liitumiseks. Igast piirkonnast võiks olla kontaktisikud. Teemana on vaja üles võtta taas turvakaamerate paigaldamine; teema on kajastatud valla 2015.a  tegevuskavas. 
Andrus Salistel oli kohtumine Kaitseliidu esindajate Silva Kiili ja Aivar Riisaluga ning võimalus on Kaitseliidu maleva loomiseks ka Murastesse. 
Otsustati paluda Martin Lahekil teha kokkuvõte Naabrivalve organiseerimise hetkeseisust; eesmärk on käivitada Naabrivalve käesoleva aasta sügisest. 
Koostöö ja võimalused. Muraste inimesed volikogus ja komisjonides.
Murastes on Harku vallavolikogus Val Rajasaar, Martina Mamontov, Katrin Krause, Hardi Volmer, Aule Kikas  ning komisjonides Hannes Reinola, Evelin Tiirik, Juta Kase.  Meil on hea seis saada  sisendeid nii elanikelt kui KOVilt ning viia küla sõnum vallamajja läbi oma inimeste. Pidev tegevus on seotud nii küla kui valla arengukava kaasajastamise ja täiendamisega. On mõistlik arendada koostööd selgelt sõnastatud eesmärkide elluviimiseks. 
 
Otsustati jätkata koostööd ning otsida uusi võimalusi külas parimaks esindamiseks valla tasandil.
Laulupeo Tule Tulemine.
Evelin tegi kokkuvõtte Muraste külaselttevalmistustest laulupeo tuleteekonna katmisel. Muraste külaselts võtab tule üle Pangapealse lasteaia juures ning viib Tabasallu, kus vahetus toimub vallamaja juures. Tellime sinised särgid ning teeme üleskutse ka külaelanikele osalemiseks tuleviimise tseremoonial.
Otsustati teha üleskutse  laulupeo tuleteekonnal osalemiseks (korraldavb Evelin). 
Teeme Ära talgute korraldusest.
Evelin andis ülevaate talgute ettevalmistusest. Talgud toimuvad 03. mai 2014 algusega kell 10. 
Talgud
Kogunemine
Algus
Muraste üldine heakord (Aule)
Kolmiku 2
10  
Muraste mereäärne metsaalune ala (Katre)
Suurupi alumine tuletorn
10
Muraste vanade aiamaade ala (Evelin)
Aida tn 1
10
Pankranniku mänguväljaku (Katrin)
Pankranniku mänguväljak
10
Sillad mõisa taga metsas (Val)
Muraste mõis
10

Otsustati jätkata talgupäeva ettevalmistava tegevusega. 
Suvila-Aiandusühistutesuunaline tegevus.
7. mail kell 19 on suvila- ja aiandusühistute juhtide koosolek. Arengukavas olemas sisendid ka aiandusühistute poolt. Meie poolt osaleb Andrus. 
Otsustati suvila- ja aiandusühistute juhtide koosolekul tutvustada külaselsti tegevuse põhimõtteid ja eesmärke ning koostöökohti. 
Muraste kool - toetavad tegevused koolivälisel ajal.
Katrin andis ülevaate läbirääkimisteks Vääna Mõisakooli direktoriga. 
Otsustati tegevuskava ette valmistada järgmiseks koosolekuks. 
Elektrum pakkumine Murastele.
Elekrumi müügiosakonna juht andis ülevaate elektriturul toimuvast ning tutvustas Elektrumi lahendusi. Elektrum tõi turule kodumasinate kindlustuse kõigile, kes on Elektrumi  kliendid; ta kinnitas, et Elektrumil on head elektihinnad ning aasta lõpuni kehtib soodushind koostöös If kindlustusega.  Muraste inimestele on erihind, mida me ei tee kellegile teisele.
Otsustati ette valmistada tevituskiri küla listi ja sotsiaalmeediasse. 
Pangapealse teede riigihange
Kari andis ülevaate Pangapealse piirkonna teedeprojekti hetkeolukorrast. Sisuliselt on 100% majaomanikest omafinantseeringuga nõus, mis on 67 nõusolekut. Koos krundiomanikega on nõusolekuid 65. Avaldusi on koos 55, aga 6-7 majapidamist toob selle minu postkasti lähimate päevade jooksul. Lõplikuks numbriks jääb seega 65 majapidamist. Summa saab kokku olema 64 x 300 + 1 x 100 = 19.300 €.
Vallast saadud info põhjal on hange avatud ning pakkumused olemas. Pakkumuse esitas 10 firmat. Kõige madalama hinnaga pakkumuse tegi Tallinna Teede AS hinnaga 121 860,70 eurot. Summa on küll mõnevõrra suurem kui eelarves planeeritud kuid vald püüab leida lahenduse, et esitatud pakkumus ikkagi ka edukaks tunnistada. 
Otsustati volitada Kari esindama külaeltsi Pangapealse piirkonna teedeprojekt tegevustes.
Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused
Kari andis ülevaate  Microsofti tarkvara saamise võimalustest. Otsustasti taotleda 10 litsentsi juhatuse liikmetele;
	Andrus osaleb 17. aprillil Rae valla küla ja alevikuvanemate koosolekul; 
	Andres Madissooga koostöös  korraldame 31.mail mudelismipäeva; sügistest on plaan käivitada mudelismi ring.

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 28. aprill kell 18.30 Aule juures

Andrus Saliste
juhatuse esimees

