
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 13/2014, 30.6.2014

175 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

176 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja Bertel Riippa.

177 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 26.6.2014 tekemiä päätöksiä täytäntöön.

178 § Ab Hästöskata Oy:n anomus saada ostaa tilan Hästöskata RNro 23:54
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että kunnanvaltuusto myy koko tilan Hästöskata RNro 23:54 Hopsalan kylässä
Ab Hästöskata Oy:lle, lukuun ottamatta n. 1650 m2 suuruista määräalaa, hintaan 18
620 €, tietyin ehdoin.
Bertel Riippa jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

179 § Kronoby Båtklubb, anomus saada ostaa määräala tilasta Hästöskata RNro 23:54
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että kunnanvaltuusto myy noin 500 m2 suuruisen määräalan tilasta Hästöskata
RNro 23:54 Hopsalan kylässä Kruunupyyn venekerholle hintaan 1 400 €. Alue on
lisämaata paviljongin ympärillä. Venekerho vastaa lohkomiskuluista.
- että kunnanvaltuusto luovuttaa saunarakennuksen venekerholle
- että laaditaan kunnan ja venekerhon välinen maanvuokrasopimus. Venekerho
vuokraa alueen ulkorakennusten alla 35 vuoden ajan. Vuokrahinta on 20 €/vuosi.
- että pysäköintialuetta ei myydä venekerholle.

180 § Maa-alueen ostaminen pysäköintiä varten Hästöskatanilla
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto ostaa noin 3 000 m2 suuruisen määräalan tilasta Sexmans 2,
RNro 23:160 Hopsalan kylässä Birgitta Långbackalta hintaan 3 900 €
- että Ab Hästöskata Oy:lle myönnetään oikeus rakentaa imeyttämislaitteisto
kyseisen alueen läntisessä päädyssä ja että he maksavat kunnalle vuotuista
vuokraa, joka on 20 €.

181 § Lautakunnan pöytäkirjat
Kunnanhallitus et ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

182 § SOTE-uudistus Pohjois-Suomessa, valmisteleva kokous, osallistujien valinta
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajiksi SOTE-uudistusta valmistelevaan
kokoukseen Stefan Högnabban (varalle Liane Byggmästarin), Sixten Dalvikin
(varalle Seppo Filppulan) ja Michael Djupsjöbackan (varalle Inger Bjonin). Kokous
pidetään Oulussa 12.8.2014.
Hallitus päätti myös, että osallistujien tulee kiinnittää ERVA-alueen huomiota
ruotsinkielisten palvelujen tarpeeseen Kruunupyyssä ja Kokkolassa.

183 § Määräys koskien virkavapautta, Stefan Storvall
Kunnanhallitus päätti palkka- ja henkilöstöryhmän ehdotuksen mukaisesti, että
palkallista tai palkatonta virkavapautta myönnetään tapauskohtaisesti, jos työntekijä
osallistuu maailmanmestaruuskilpailuihin tai Olympialaisiin.



184 § Puhelinetuus
Kunnanhallitus päätti myöntää puhelinetuuden sivistysjohtajalle, tekniselle päällikölle
ja talouspäällikölle 1.7.2014 alkaen.
Talouspäällikkö ilmoitti esteellisyydestä ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Vt. kunnanjohtaja toimi sihteerinä.

185 § Talousarvioraportti 1.1. - 31.5.2014
Kunnanhallitus merkitsi talousarvioraportin tiedokseen.

186 § Talousarvion laatimisohjeet
Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017
laatimisohjeet.

187 § Peter Albäckin ym. aloite Teerijärven artesaanikoulutuksen muuttamisesta
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto kirjaa tiedokseen Optiman lausunnon vastauksena
aloitteeseen ja
- että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

188 § Elisabeth Hagströmin aloite työryhmien valtuuksista ja säännöistä
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vs. kunnanjohtajan selostuksen ja päätti, että
työryhmän tulee pyytää asettaneelta toimielimeltä varoja sellaisiin kustannuksiin,
jotka syntyvät normaalien kokouskustannusten lisäksi.
Aloite on näin käsitelty.

189 § Elisabeth Hagströmin ym. aloite: taloudellinen läpikäynti talouden
tasapainottamiseksi - sivistyslautakunnan selostus
Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan selostuksen tiedokseen ja käyttää sen
hyödyksi talousarvion 2015 laadinnassa.
Selostus viedään valtuustoon, kun on saatu aloitteeseen liittyvät muut vastaukset.

190 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

191 § Muut asiat
Ei asioita.

___________________


