
Tiedote kaupunginhallituksen 18.2.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 44  TOIMITUSJOHTAJA JONNA PIETILAN KUULEMINEN / TILANNEKATSAUS 

Kaupunginhallitus merkitsi toimitusjohtaja Jonna Pietilan selvitykset tiedoksi ja antaa tarvittavaa 

omistajaohjausta. 

 

§ 45 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN, TILA MUSTIKKAVUORI RN:O 7:433 / 

SUOMENSELAN ELAINHARRASTAJAT RY 

 

Kaupunginhallitus päätti hyvaksya maanvuokrasopimuksen ja esittaa sen edelleen 

kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi kuitenkin yleisen kaytetyn vuokralinjan mukaisesti maa-

alueen vuokra on 500 euroa vuodessa. Samalla valtuutettiin Ahtarin kaupungin hallintosaannossa 

maaratyt viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen. 

Vuokrasopimuksen laatimisesta aiheutuneista kuluista vastaa vuokralainen. 

 

§ 46 YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS / PERANTEEN YKSITYISTIEN 

TIEKUNTA 

 

Kaupunginhallitus hyvaksyi teknisen lautakunnan esittämän 36.782,00 euron ylitysoikeuden 

yksityistiemäärärahoihin Peranteen yksityistien perusparannuksen toteuttamiseen (kuntaosuus) ja 

paatti esittaa sen edelleen kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi. Meno katetaan lainanotolla. 

 

§ 47 LISAMAAN MYYMINEN, TILA KAAVAPELTO RN:O 7:333 

 

Kaupunginhallitus hyvaksyi teknisen lautakunnan esityksen, ettei XX ja XX myyda eika vuokrata 

lisaaluetta rannasta ja esitti asian edelleen kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.  

Perusteena on alueen kiinteistonomistajien yhdenvertainen kohtelu. Venelaiturin, kavelytien ja 

yleisen uimarannan vuoksi myoskaan alueen muille maanomistajille ei ole 

mahdollista myyda eika vuokrata lisaalueita. 

 

§ 48 INHANKOSKEN KOULUN MYYNTI 

 

Kaupunginhallitus totesi, etta on tarkoituksenmukaista jatkaa Inhankosken koulun ostotarjousten 

kilpailutusaikaa ja paatti, etta tarjouksia voidaan jattaa 4.3.2019 klo 12.00 saakka. Samalla 

kaupunginhallitus paatti, etta edellisella tarjousten kilpailutusajalla tehty tarjous tai siihen 

mahdollisesti tehtava tarkennus huomioidaan paatoksenteossa. 

 

§ 49 LIIKUNTAKOORDINAATTORIN TOIMI / LAUSUNTO VALITUKSEEN / XX 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa mainituin perustein esittaa hallinto-oikeudelle, etta valitus 

perusteettomana hylataan tai vaihtoehtoisesti jatetaan tutkimatta. 

 

§ 50 TOIMISTO- JA VIESTINTASIHTEERIN TOIMEN TAYTTOLUPA 

 

Kaupunginhallitus päätti myontaa luvan toimisto- ja viestintasihteerin toimen tayttamiseen. 

 

 

 



§ 51 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN PAATOSTEN TAYTANTOONPANO 

 

Kaupunginhallitus totesi, etta kaupunginvaltuuston kokouksen 28.1.2019 paatokset ovat syntyneet 

laillisessa jarjestyksessa ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Paatokset pannaan taytantoon kun ne 

ovat lainvoirnaisia. 

 

§ 52 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittama ajankohtaiskatsaus. 

 

§ 53 OTTOKELPOISET PAATOKSET 

 

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi. Paatoksia ei oteta kaupunginhallituksen kasiteltavaksi. 

 

§ 54 TIEDOKSI 

 

Kirjelmat merkittijn tiedoksi. 

 

§ 55 HALLINTOSIHTEERIN TOIMEN TAYTTOLUPA 

 

Kaupunginhallitus paatti myontaa tayttoluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimeen 1.9.2019 

alkaen. 
 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 
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