
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2018, 22.1.2018

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

2 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Inger Wistbacka ja Tapani Myllymäki.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:
- tiedoksiantoasioihin (§15) lisätään kohta
- Elisabeth Hagström ilmoitti jättävänsä aloitteen pykälässä 16.

4 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:
- lupajaosto, 13.12.2017
- tekninen ja ympäristölautakunta, 13.12.2017
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ellei laillista estettä ilmaannu, ottaa käsiteltäväkseen
teknisen ja ympäristölautakunnan liitteen 4/44§/13.12.2017, joka koskee urheilunkenttien
vuokramaksuja. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa. Asiaa ei saa panna
täytäntöön ennen sitä, tämä ilmoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle.

5 §. Kutsunnat 2018
Kunnanhallitus päätti, että Bengt-Johan Skullbacka osallistuu kunnan puolesta
Kunnantalossa 24. lokakuuta 2018 alk. klo 9.00 järjestettävään kutsuntatilaisuuteen.
Hans-Erik Lindgren toimii varaedustajana. Kunta tarjoaa osallistujille kahvia ja pientä
purtavaa.

6 §. Talousarvioraportti 1.1. - 30.11.2017
Kirjattiin tiedoksi.

7 §. Luottotappiot ja saatavien kulukirjaus
Kunnanhallitus hyväksyi, että liitteen mukaiset määrät viedään joko kulukirjauksina tai
luottotappioina vuoden 2017 tilinpäätökseen.

8 §. Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeet.

9 §. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yleinen hallinto ja elinkeinoelämä -tehtäväalueen
käyttösuunnitelman.

10 §. Selvitys kunnan koulukiinteistöjen uudisrakentamisen/korjausrakentamisen vaihtoehdoista
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Kruunupyyn kunta siirtyy tässä vaiheessa
suunnittelemaan Alavetelin koulun uudisrakennusta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa suunnitteluryhmän, johon kuuluvat vt.
kunnanjohtaja, tekninen johtaja, sivistystoimen johtaja, päivähoitopäällikkö, Alavetelin
koulun rehtori, aluevastaava sekä Päivi Cainberg ja että suunnitteluryhmä raportoi
kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa rakennustoimikunnan sen jälkeen kun
rakennuksen sijaintipaikka on päätetty.

11 §. Ratkaisu rantarakentamisesta: Per-Håkan Österlund
Kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeamisen Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n
nojalla korvaavan lomarakennuksen rakentamiseksi kiinteistöllä Asplund, Rnro 11:74,
Kortjärven kylässä, kiinteistötunnus: 288-410-11-74. Rakennuspaikan osoite:
Djupsjöbackantie 119. Uusi rakennus on rakennettava tulipalossa tuhoutuneen lomamökin
sokkelin päälle. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava vuoden
kuluessa.
Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, lupajaostolle ja ELY-keskukselle.



12 §. Selvitys vuonna 2017 ja aikaisemmin tehdyistä valtuustoaloitteista ja kansalaisaloitteista
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
- että selvitys vuonna 2017 ja aikaisemmin tehdyistä valtuusto- ja kansalaisaloitteesta
merkitään tiedoksi ja
- että kunnanvaltuusto toteaa aloitteet nro 1–5 loppuun käsitellyiksi. Myös aloite nro 7
todetaan loppuun käsitellyksi, jos kunnanvaltuusto hyväksyy kokouksessaan
päätösesityksen.

13 §. Kunnanhallituksen tehtäväalueella tehdyt aloitteet 2017
Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteet ja niiden käsittelytiedot tiedoksi.

14 §. Andreas Granbacka ym; subventoidut uimahallikäynnit yli 75-vuotiaille henkilöille
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
- että valtuusto keskustelee asiasta,
- että kulttuuri- ja vapaa-aikasektorille annetaan tehtäväksi järjestää jatkossakin
säännöllisesti liikuntatapahtumia 75 vuotta täyttäneille maksutta tai alennettuun hintaan ja
myöntää avustusta liikuntaryhmille omien kriteeriensä pohjalta ja
- että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tapani Myllymäki ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan tehdyn päätöksen johdosta.

15 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

16 §. Elisabeth Hagströmin aloite; liikenneympyrä Murikan risteykseen
Kunnanhallitus päätti lähettää asian teknisen osaston valmisteltavaksi.

_____________________________


