
  

  
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU,,  PPAARR  EEXXTTRRAAIITT,,  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  JJEEUUDDII  0022  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177  

  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  pprrooccèèddee  àà  ll’’aappppeell  nnoommiinnaattiiff  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx..  
  
AAbbsseennttee  eexxccuussééee  ::  MMmmee  PPEERRRRIINN  JJoocceellyynnee    ((ppoouuvvooiirr  ééccrriitt  àà  MM..  VVAALLDDEENNAAIIRREE  JJeeaann--FFrraannççooiiss))  

AAbbsseenntt  ::  MM..  CCLLAAUUDDEELL  PPaattrriicckk  
  
SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  MMmmee  HHEEIITTZZ  CCéélliinnee,,  aassssiissttééee  ddee  TThhéérrèèssee  GGEENNEETT    SSeeccrrééttaaiirree  ddee  MMaaiirriiee..  
  
  
NN°°  11//1111//22001177        AACCCCUUEEIILL  DDEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  SSTTAANNDDAARRDD  TTEEXXTTIILLEE  

  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ssoouuhhaaiittee  llaa  bbiieennvveennuuee  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’EEnnttrreepprriissee  SSTTAANNDDAARRDD  
TTEEXXTTIILLEE..      

CCeettttee  eennttrreepprriissee  eesstt  llaa  nnoouuvveellllee  pprroopprriiééttaaiirree  ddeess  llooccaauuxx  ddee  VVEENNTTRROONN  CCOONNFFEECCTTIIOONN..  
  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  pprréésseenntteenntt  lleeuurr  pprroojjeett..  IIllss  éévvooqquueenntt  ééggaalleemmeenntt  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  ddééccaattiisssseerriiee  ::  
ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  rreennddrree  ll’’eennttrreepprriissee  bbéénnééffiicciiaaiirree  ggrrââccee  àà  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree  eexxiissttaannttee,,  qquuaalliiffiiééee  eett  
mmoottiivvééee..  
  
LLeess  éélluuss  rreemmeerrcciieenntt  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  SSttaannddaarrdd  TTeexxttiillee  ppoouurr  ttoouutteess  lleeuurrss  
eexxpplliiccaattiioonnss  eett  cceeuuxx--ccii  qquuiitttteenntt  llaa  ssaallllee  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  àà  2200  hheeuurreess  4400..  

  
  
  

NN°°  11  bbiiss//1111//22001177              AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDUU  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  
2255  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  

  
LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  
  
AAPPPPRROOUUVVEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llee  ccoommppttee  rreenndduu  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  lluunnddii  2255  sseepptteemmbbrree  
22001177..  
  

  
NN°°  22//1111//22001177    AACCTTEE  DDEE  SSOOUUSS  TTRRAAIITTAANNCCEE  AAUU  MMAARRCCHHEE  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTAATTIIOONN  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  aa  ééttéé  aattttrriibbuuéé  aauu  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess  OOTTVV//MMSSEE..    
  
CCeettttee  eennttrreepprriissee  pprréésseennttee  uunn  ssoouuss--ttrraaiittaanntt  ::  llaa  SSAARRLL  AATTEELLIIEERR  BBOONNNNEE  ddee  SSAAIINNTT  MMAAUURRIICCEE  
SSUURR  MMOOSSEELLLLEE  ;;  llaa  nnaattuurree  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ssoouuss  ttrraaiittééeess  ::    ttrraavvaauuxx  ddee  ttuuyyaauutteerriiee  eett  
dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddeess  ddééccaanntteeuurrss--ddiiggeesstteeuurrss,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  HHTT  ddee  4499..000000  €€..  
  

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
  
AACCCCEEPPTTEE  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  ssoouuss--ttrraaiittaanntt  ««  AATTEELLIIEERR  BBOONNNNEE  ddee  SSAAIINNTT  MMAAUURRIICCEE  SSUURR  
MMOOSSEELLLLEE,,  »»  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ppaaiieemmeenntt..      

  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  cceettttee  aaffffaaiirree..  
  
  
  

  



NN°°  33//1111//22001177        CCOOTTIISSAATTIIOONN  DDUUEE  AA  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEE  DDEEFFEENNSSEE  DDEE  LLAA  MMAATTEERRNNIITTEE  

  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  
  
AACCCCEEPPTTEE  ddee  vveerrsseerr  uunnee  ccoottiissaattiioonn  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  2200,,0000  €€  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aannnnééee  22001177,,  àà  
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  DDééffeennssee  ddee  llaa  MMaatteerrnniittéé  ddee  RREEMMIIRREEMMOONNTT    ((AADDEEMMAATT))..  
  

  
NN°°  44//1111//22001177        AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  SSIIGGNNEERR  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
TTEEPPCCVV      EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  

««  TTeerrrriittooiirree  àà  EEnneerrggiiee  PPoossiittiivvee  ppoouurr  llaa  CCrrooiissssaannccee  »»  ((TTEEPPCCVV)),,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVEENNTTRROONN  aa  ééttéé  
ddééssiiggnnééee  llaauurrééaattee  eett  ddooiitt  àà  ccee  ttiittrree  ssiiggnneerr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  eennttrree  ll’’EEttaatt  eett  llee  PPaarrcc  NNaattuurreell  
RRééggiioonnaall  ddeess  BBaalllloonnss  ddeess  VVoossggeess..  
  
CCeettttee  ccoonnvveennttiioonn  ssttiippuullee  qquuee  lleess  aaccttiioonnss  ddooiivveenntt  ddéémmaarrrreerr  aavvaanntt  llee  3311  ddéécceemmbbrree  22001177  ppoouurr  
bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  TTEEPPCCVV..  

  
UUnnee  ppiièèccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eesstt  eexxiiggééee  lloorrss  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ::  iill  
ss’’aaggiitt  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  aauuttoorriissaanntt  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
TTEEPPCCVV..  
  

AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  
  
AAUUTTOORRIISSEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  iinntteerrvveenniirr  eennttrree  ll’’EEttaatt,,  llee  PPaarrcc  
NNaattuurreell  RRééggiioonnaall  ddeess  BBaalllloonnss  ddeess  VVoossggeess  eett  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVEENNTTRROONN,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
ddéémmaarrcchhee    ««  TTeerrrriittooiirree  àà  EEnneerrggiiee  PPoossiittiivvee  ppoouurr  llaa  CCrrooiissssaannccee  »»..  

  

  
NN°°  55//1111//22001177        CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  AAMMBBUULLAANNCCIIEERRSS    SSAAIISSOONN  HHIIVVEERRNNAALLEE  
22001177//22001188  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee,,  ccoommmmee  lleess  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess,,  lleess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrttss  ppaarr  aammbbuullaanncceess  ddeess  bblleessssééss    vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ddee  sskkii  ssoonntt  ssoouummiisseess  
àà  ll’’aarrttiiccllee  9977  ddee  llaa  LLooii  dduu  0099  jjaannvviieerr  11998855,,  ddiittee  ««  LLooii  MMoonnttaaggnnee  »»,,  eett  aauu  ddééccrreett  dduu  0033  mmaarrss  11998877,,  
qquuii  ddééffiinniisssseenntt  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  sseeccoouurrss  ssuurr  lleess  ppiisstteess  ddee  sskkii  aallppiinn  
oouu  ddee  ffoonndd..  
  
VVuu  lleess  ooffffrreess  ddee  pprriixx  ddééppoossééeess  ppaarr  lleess  aammbbuullaanncciieerrss  àà  llaa  MMaaiirriiee  ddee  VVEENNTTRROONN,,    

  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  eett  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
DDEECCIIDDEE  ddee  rreetteenniirr  lleess  aammbbuullaanncciieerrss  ccii--ddeessssoouuss  ;;  àà  nnootteerr  qquuee  lleess  aammbbuullaanncciieerrss  GGEEOORRGGEESS  ddee  LLEE  
TTHHIILLLLOOTT  eett  RR..VV..SS..    ddee  RREEMMIIRREEMMOONNTT  sseerroonntt  ddéécclleenncchhééss  eenn  pprriioorriittéé  ;;  ppuuiiss  lleess  aammbbuullaanncciieerrss  

DDAAVVAALL--MMAANNGGEELL  eett  eenn  ddeerrnniièèrree  ppoossiittiioonn  lleess  aammbbuullaanncciieerrss  TTRRAANNSSMMOOSSEELL..  
  
TTrraannssppoorrtt  vveerrss  ll’’HHôôppiittaall  ddee  RREEMMIIRREEMMOONNTT  
..  AAmmbbuullaannccee  GGEEOORRGGEESS  DD  ££  WW    ((LLeess  LLiillaass))      ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt    223355,,0000  €€  
..  AAmmbbuullaannccee  RR..VV..SS..                            ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt                                225500,,0000  €€  

..  AAmmbbuullaannccee  DDAAVVAALL--MMAANNGGEELL                              ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt                        337766,,1100  €€  

..  AAmmbbuullaannccee  TTRRAANNSSMMOOSSEELL                              ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt                        443399,,0000  €€  
  
TTrraannssppoorrtt  vveerrss  ll’’HHôôppiittaall  ddee  MMUULLHHOOUUSSEE  
  
..  AAmmbbuullaannccee  GGEEOORRGGEESS  DD  ££  WW    ((LLeess  LLiillaass))  ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt  332200,,0000  €€  

..  AAmmbbuullaannccee  RR..VV..SS..          ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt  443300,,0000  €€  

..  AAmmbbuullaannccee  DDAAVVAALL  MMAANNGGEELL      ttaarriiff  TTTTCC  ppaarr  ttrraannssppoorrtt  444455,,2255  €€  
  



  

PPRREECCIISSEE  qquuee  cceess  ttaarriiffss  uunniittaaiirreess  ccoonncceerrnneenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  bblleessssééss  ddeess  ppiisstteess  ddee  sskkii  ddee  
VVEENNTTRROONN  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  ll’’HHôôppiittaall  ddee  RREEMMIIRREEMMOONNTT  oouu  ddee  ll’’HHôôppiittaall  ddee  MMUULLHHOOUUSSEE..  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  àà  iinntteerrvveenniirr  aavveecc  cceess  aammbbuullaanncciieerrss..  
  
  

NN°°  66//1111//22001177            FFAACCTTUURRAATTIIOONN  AAUUXX  UUSSAAGGEERRSS  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  EENN  AAMMBBUULLAANNCCEE  
  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  
  
FFIIXXEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llee  ttaarriiff  dduu  ttrraannssppoorrtt  eenn  aammbbuullaannccee  qquuii  sseerraa  ddeemmaannddéé  àà  cchhaaqquuee  bbéénnééffiicciiaaiirree  

vviiccttiimmee  dd’’aacccciiddeennttss  àà  sskkii  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  hhiivveerrnnaallee  22001177//22001188  ;;  
  
TTrraannssppoorrtt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  lleess  aammbbuullaanncciieerrss          TTaarriiffss  
  
GGEEOORRGGEESS    ((SSAA  LLIILLAASS))        LLEE  TTHHIILLLLOOTT  
HHôôppiittaall  ddee  RReemmiirreemmoonntt              225588,,5500  €€  

HHôôppiittaall  ddee  MMuullhhoouussee              335522,,0000  €€  
  
RR..VV..SS      RREEMMIIRREEMMOONNTT                
HHôôppiittaall  ddee  RReemmiirreemmoonntt              227755,,0000  €€  
HHôôppiittaall  ddee  MMuullhhoouussee              447733,,0000  €€  

  
DDAAVVAALL--MMAANNGGEELL      CCOORRNNIIMMOONNTT  
HHôôppiittaall  ddee  RReemmiirreemmoonntt              441133,,5500  €€  
HHôôppiittaall  ddee  TThhaannnn                441133,,5500  €€  
HHôôppiittaall  ddee  MMuullhhoouussee              448866,,0000  €€  
  

TTRRAANNSSMMOOSSEELL        LLAA  BBRREESSSSEE  
HHôôppiittaall  ddee  RReemmiirreemmoonntt              448833,,0000  €€  
  
  
  

NN°°    77//1111//22001177            FFRRAAIISS  DDEE  SSEECCOOUURRSS  SSUURR  LLEESS  PPIISSTTEESS  DDEE    SSKKII              SSAAIISSOONN  HHIIVVEERRNNAALLEE  
22001177//22001188  
  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  qquuee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aacccciiddeennttééee  àà  
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  sskkii  aallppiinn  oouu  sskkii  ddee  ffoonndd,,  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  

VVEENNTTRROONN  oouu  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddee  ssaa  zzoonnee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  aayyaanntt  bbéénnééffiicciiéé  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dduu  
sseerrvviiccee  ddee  sseeccoouurrss  ssuurr  lleess  ppiisstteess,,  sseerraa  aassssuujjeettttii  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ooccccaassiioonnnnééss..  
  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  eett  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,    
  

FFIIXXEE  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  lleess  ttaarriiffss  ddee  ffrraaiiss  ddee  sseeccoouurrss  ssuurr  lleess  ppiisstteess  ddee  sskkii  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  hhiivveerrnnaallee  
22001177//22001188  ;;  cceess  ttaarriiffss  nnee  ssuubbiisssseenntt  ppaass  dd’’aauuggmmeennttaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ssaaiissoonn  hhiivveerrnnaallee  
pprrééccééddeennttee  ::    
  
SSEECCTTEEUURR  11        ZZOONNEE  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE            118855,,0000  €€  

  
aa))  SSkkii  aallppiinn  ::  ccoommpprreenndd  lleess  ppiisstteess  ssuuiivvaanntteess  ::  dduu  ttééllééssiièèggee  ddee  llaa  TTêêttee  ddeess  BBuutttteess,,  ddeess  ttéélléésskkiiss  
ddee                          FFoorrggoouuttttee,,  dduu  ttéélléésskkii  dduu  TTrreemmpplliinn,,  ddeess  ttéélléésskkiiss  EEccoollee  ;;  

  
bb))  SSkkii  ddee  ffoonndd  ::    ssuurr  lleess    ppiisstteess  ddee  sskkii    ddee  ffoonndd,,  ppoouurr    uunn  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu    àà  mmooiinnss    ddee  660000  
mmèèttrreess  dduu    ppoossttee  ddee  sseeccoouurrss..  

  
cc))    
  



  

SSEECCTTEEUURR  22      ZZOONNEE  EELLOOIIGGNNEEEE              330055,,0000  €€  
  
aa))  SSkkii  aallppiinn  ::  ppiissttee  dduu  ttéélléésskkii  dduu  RRiiaanntt  ,,  ppiissttee  dduu  ttéélléésskkii  dduu  MMéénniill    ((AAiirreelllleess,,  BBrriimmbbeelllleess))  
bb))  SSkkii  ddee  ffoonndd  ::  ssuurr  lleess  ppiisstteess  ddee  sskkii  ddee  ffoonndd  ppoouurr  uunn  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  eennttrree  660000  
mmèèttrreess  eett  pplluuss  dduu  PPoossttee  ddee  sseeccoouurrss..  

    

SSEECCTTEEUURR  33        ZZOONNEE  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE    ((hhoorrss--ppiisstteess))      779955,,0000  €€  
  

aa))  SSkkii  aallppiinn  ::  
                    ..  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ppiisstteess  bbaalliissééeess  aavveecc  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’aaccccèèss  
              ..  iinntteerrvveennttiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaannggeerreeuusseess..  

  
  

bb))  SSkkii  ddee  ffoonndd  ::  hhoorrss--ppiisstteess  bbaalliissééeess  ppoouurr  uunn  aacccciiddeenntt  ssuurrvveennuu  àà  pplluuss  ddee  660000  mmèèttrreess  
dduu  ppoossttee  ddee  sseeccoouurrss..  

  
  

        SSEECCTTEEUURR  44          PPeettiittss  ssooiinnss,,  sseeccoouurrss  aauu  ppiieedd  ddeess  ppiisstteess,,            5522,,0000  €€  
                    SSaannss  bbrraannccaarrdd,,  nnii  ttrraaiinneeaauu  
  
FFIIXXEE  aaiinnssii  qquu’’iill  ssuuiitt  lleess  bbaasseess  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssoommmmeess  qquuii  sseerroonntt  rreeccoouuvvrrééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  
llaaddiittee  ssaaiissoonn  ::  

  
  ..  9933  %%  rreevveerrssééss  àà  llaa  SSAASS  LLEEDDUUCC  ddee  VVEENNTTRROONN,,  
  ..    77  %%  rreesstteenntt  àà  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVEENNTTRROONN..  
  
RRAAPPPPEELLLLEE    lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  1177  ddéécceemmbbrree  22000044  rreellaattiivvee  àà  
ll’’aarrttiiccllee  5544  eett  PPRREECCIISSEE  qquuee  llaa  ppiissttee  ddee  lluuggee  eesstt  àà  eexxcclluurree  dduu  cchhaammpp  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ffrraaiiss  ddee  

sseeccoouurrss..  
  
RRAAPPPPEELLLLEE  ééggaalleemmeenntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  1199  ooccttoobbrree  22001155    
rreellaattiivvee  aauuxx  mmooddaalliittééss  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  sseeccoouurrss..    ««  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  
ddeemmaannddee  ddoonncc  ddee  bbiieenn  vvéérriiffiieerr  qquuee  ttoouuss  lleess  sskkiieeuurrss,,  eett  aauuttrreess  pprraattiiqquuaannttss  dd’’aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess  

ssoonntt  bbiieenn  aassssuurrééss,,  eett  ssii  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass,,  iill  iinnvviittee  lleess  sskkiieeuurrss  àà  aacchheetteerr  uunn  ffoorrffaaiitt  iinnttééggrraanntt  
ll’’aassssuurraannccee  ffaaccuullttaattiivveemmeenntt  pprrooppoossééee  ppaarr  ll’’eexxppllooiittaanntt  ddee  llaa  ssttaattiioonn  »»..  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  rreellaattiiff  àà  cceettttee    qquueessttiioonn..  
  
  

NN°°  88//1111//22001177          DDSSPP    RREEMMOONNTTEEEESS  MMEECCAANNIIQQUUEESS        AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  MMOODDEE  DDEESS  
RREEDDEEVVAANNCCEESS  DDUUEESS  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee  ccoommmmuunnaallee  qquuee  MM..  LLEEDDUUCC  TThhiibbaauutt  aa  ttrraannssmmiiss  lleess  
cchhiiffffrreess  ddee  llaa  DDSSPP  ddeess  rreemmoonnttééeess  mmééccaanniiqquueess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  llee  ccaallccuull  ddeess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess  

dduueess..  IIll  aauurraa  uunn  eennttrreettiieenn  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  aavveecc  MM..  LLEEDDUUCC  eett    aauuccuunnee  ddiissppoossiittiioonn  nnee  sseerraa  
pprriissee  ccee  ssooiirr..  
  
  
NN°°  99//1111//22001177          PPEERRSSOONNNNEELL  CCOOMMMMUUNNAALL        HHEEUURREESS  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  HHEEUURREESS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  
1166  jjuuiilllleett  22001155  rreellaattiivvee  àà  ll’’iinnddeemmnniittéé  hhoorraaiirree  ppoouurr  ttrraavvaauuxx  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  aaccccoorrddééee  àà  ddiifffféérreennttss  
ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  
  

IIll  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ccoommpplléétteerr  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  eexxiissttaannttee  eett  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr  lleess  
mmooddaalliittééss  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  ccoommpplléémmeennttaaiirreess..  
  



LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  

  
AAUUTTOORRIISSEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eeffffeeccttuuééeess  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  
ll’’aauuttoorriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  eenn  rraaiissoonn  ddeess  nnéécceessssiittééss  ddee  sseerrvviiccee,,  aauuxx  aaggeennttss  ccoommmmuunnaauuxx  dduu  sseerrvviiccee  
aaddmmiinniissttrraattiiff,,  dduu  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee,,  lleess  AATTSSEEMM,,  llee  sseerrvviiccee  ppéérriissccoollaaiirree,,  ddee  ll’’aaggeennccee  ppoossttaallee  
ccoommmmuunnaallee,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  rréégglleemmeennttaaiirree  dd’’uunn  vvoolluummee  qquuii  nn’’eexxccèèddee  ppaass  2255  hheeuurreess  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppaarr  mmooiiss..  

  
AAUUTTOORRIISSEE  ééggaalleemmeenntt  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  hheeuurreess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eeffffeeccttuuééeess  àà  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  eenn  rraaiissoonn  ddeess  nnéécceessssiitteess  ddee  sseerrvviiccee,,  aauuxx  aaggeennttss  
ccoommmmuunnaauuxx..    
  

LLee  nnoommbbrree  dd’’hheeuurreess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  cceess  aaggeennttss  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccoonndduuiirree  aauu  
ddééppaasssseemmeenntt  ddeess  3355  hheeuurreess  hheebbddoommaaddaaiirreess  ;;  lleess  hheeuurreess  aauu--ddeellàà  ddee  3355  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  
rreellèèvveerroonntt  dduu  rrééggiimmee  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ;;  
  
PPRREECCIISSEE  qquuee  cceess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  oouu  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  sseerroonntt  rréémmuunnéérrééeess  aauu    
ppeerrssoonnnneell  ttiittuullaaiirree,,  ssttaaggiiaaiirree,,  nnoonn  ttiittuullaaiirree,,  ssoouuss  ccoonnttrraatt  aaiiddéé..  

  
  
NN°°  1100//1111//22001177        CCRREEAATTIIOONN  DD’’UUNN  EEMMPPLLOOII  NNOONN  PPEERRMMAANNEENNTT  
  
  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  3344  ddee  llaa  llooii  nn°°  8844..5533  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  
ssttaattuuttaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  TTeerrrriittoorriiaallee,,  lleess  eemmppllooiiss  ddee  cchhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  oouu  
ééttaabblliisssseemmeenntt  ssoonntt  ccrrééééss  ppaarr  ll’’oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé..  
  
IIll  aappppaarrttiieenntt  ddoonncc  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  ffiixxeerr  ll’’eeffffeeccttiiff  ddeess  eemmppllooiiss  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  oouu  nnoonn  
ccoommpplleett  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess..  

  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnttrraatt  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eemmppllooii  dd’’uunn  aaggeenntt  aaffffeeccttéé  aauu  
sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ccrrééeerr  uunn  eemmppllooii  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  ppoouurr  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  
tteemmppoorraaiirree  dd’’aaccttiivviittéé  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee,,  àà  tteemmppss  ccoommpplleett,,  àà  rraaiissoonn  ddee  3355  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee  
ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa  llooii  nn°°  8844..5533  ;;  

  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,    
  
DDEECCIIDDEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddee  ccrrééeerr  uunn  eemmppllooii  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  uunn  
aaccccrrooiisssseemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  dd’’aaccttiivviittéé  àà  tteemmppss  ccoommpplleett,,  àà  rraaiissoonn  ddee  3355  hheeuurreess  hheebbddoommaaddaaiirreess,,  aauu  
sseeiinn  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess..  

  
PPRREECCIISSEE  qquuee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eesstt  ffiixxééee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ggrriillllee  iinnddiicciiaaiirree  rreelleevvaanntt  dduu  ggrraaddee  
dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee    IIBB    333355    IIMM    331177..  

  
DDIITT  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéélliibbéérraattiioonn  pprreennddrroonntt  eeffffeett  aauu  0022  nnoovveemmbbrree  22001177..  

  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  ccee  ddoossssiieerr..    
  
  
  

NN°°  1111//1111//22001177          SSUUPPPPRREESSSSIIOONN  DDEE  RREEGGIIEESS  DDEE  RREECCEETTTTEESS        
  
SSuuiittee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  aa  ééttéé  ddééffiinniiee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  tteemmppss,,  lleess  ffaammiilllleess  nn’’aacchhèètteenntt  
pplluuss  ddee  ttiicckkeettss  ddee  rreeppaass  ccaannttiinnee..  UUnnee  ffaaccttuurraattiioonn  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee  eett  ddééssoorrmmaaiiss  lleess  rreeppaass  
ssoonntt  rrééggllééss  ddiirreecctteemmeenntt  àà  llaa  TTrrééssoorreerriiee  ddee  CCOORRNNIIMMOONNTT..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  llaa  rrééggiiee  ddee  rreecceetttteess  ««  rreeppaass  
ccaannttiinnee  »»  nn’’aa  pplluuss  lliieeuu  dd’’eexxiisstteerr..  

  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  



DDEECCIIDDEE  ddee  ssuupppprriimmeerr  llaa  rrééggiiee  ddee  rreecceetttteess  ppoouurr  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt  ddeess  rreecceetttteess  ddee  llaa  vveennttee  ddeess  

ttiicckkeettss  rreeppaass  ddee  llaa  ccaannttiinnee,,  
  
DDIITT  qquuee  lleess  rrééggiisssseeuurrss  sseerroonntt  ddéémmiiss  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001177,,  
  
DDOONNNNEE  ppoouuvvooiirr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ppoouurr  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  cceettttee  
ssuupppprreessssiioonn  ddee  rrééggiiee  ddee  rreecceetttteess..    

  
  
EEnnssuuiittee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddéélliibbèèrree  ssuurr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess    ««  GGAARRDDEERRIIEE,,  
AALLSSHH  »»,,  qquuii  ccoommmmee  llaa  rrééggiiee  ««  rreeppaass  ccaannttiinnee  »»,,  ccoonnnnaaîîtt  llee  mmêêmmee  ssyyssttèèmmee  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  aauuxx  
ffaammiilllleess..  

  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
DDEECCIIDDEE  ddee  ssuupppprriimmeerr  lleess  rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess    ««  GGAARRDDEERRIIEE,,  AALLSSHH  »»  ppoouurr  ll’’eennccaaiisssseemmeenntt  ddeess  
rreecceetttteess  ddeess  vveenntteess  ddee  ttiicckkeettss  ggaarrddeerriiee,,  aallsshh..  
  

DDIITT  qquuee  lleess  rrééggiisssseeuurrss  sseerroonntt  ddéémmiiss  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonn  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001177,,  
  
DDOONNNNEE  ppoouuvvooiirr  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ppoouurr  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  cceettttee  
ssuupppprreessssiioonn  ddee  rrééggiieess  ddee  rreecceetttteess..    
  

  
NN°°  1122//1111//22001177      DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  DDUU  BBUUDDGGEETT  DDEE  LL’’OOFFFFIICCEE  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE    EETT  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  
DDEE  SSOONN  RREESSUULLTTAATT  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  22001166  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ccoommmmuunnaallee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  
MMuunniicciippaall  dduu  1111  aavvrriill  22001177,,  qquuii  ddéécciiddaaiitt  dd’’aaffffeecctteerr  llee  rrééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22001166  dduu  bbuuddggeett  ddee  

ll’’ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee  aauu  ccoommppttee  ««  rreeppoorrtt  àà  nnoouuvveeaauu  »»    sseeccttiioonn  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  
  
OOrr,,  llaa  ccoommppéétteennccee  ««  ttoouurriissmmee  »»  eesstt  dduu  rreessssoorrtt  ddee  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé,,  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22001177..  
IIll  ccoonnvviieenntt  ddoonncc  ddee  pprroonnoonncceerr  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee,,  eett  ddee  rraappppoorrtteerr  
llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  1111  aavvrriill  22001177..  

  
  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
PPRROONNOONNCCEE  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee  eett  ccee  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  
22001177,,  

  
RRAAPPPPOORRTTEE  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  1111  aavvrriill  22001177  qquuii  aaffffeeccttaaiitt  llee  rrééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22001166  dduu  
bbuuddggeett  ddee  ll’’ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee  aauu  ccoommppttee  ««  rreeppoorrtt  àà  nnoouuvveeaauu  »»  ddee  ccee  mmêêmmee  bbuuddggeett,,  
  
DDEECCIIDDEE  dd’’aaffffeecctteerr  llee  rrééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  22001166  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’ooffffiiccee  dduu  ttoouurriissmmee  aauu  bbuuddggeett  

ccoommmmuunnaall  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001177,,  aarrttiiccllee  bbuuddggééttaaiirree  000022    ««  rreeppoorrtt  àà  nnoouuvveeaauu  »»,,  sseeccttiioonn  ddee  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ssoollddee  eexxccééddeennttaaiirree,,  ssooiitt  llaa  ssoommmmee  ddee  999988,,4499  €€..  
  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  pprréévviissiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddeevvaanntt  êêttrree  ééqquuiilliibbrrééeess,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  
  

AAPPPPRROOUUVVEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  llaa  ddéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  ssuuiivvaannttee  dduu  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall    EExxeerrcciiccee  22001177  
SSeeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
  
RReecceetttteess  
  
000022    EExxccééddeenntt  aannttéérriieeuurr  rreeppoorrttéé        ++    999988,,4499  €€  

7744771177                AAuuttrreess  rreemmbboouurrsseemmeennttss    ((ccoonnttrraattss  aaiiddééss))                          --    999988,,4499  €€..  
  
  



  

NN°°  1133//1111//22001177        CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  ––  
TTRRAAVVAAUUXX  DDUU  2211  OOCCTTOOBBRREE  22001177  
  
MMoonnssiieeuurr  PPAARRMMEENNTTIIEERR  GGuuyy,,  aaddjjooiinntt  aauu  MMaaiirree,,  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  
ccoommmmiissssiioonn  ccoommmmuunnaallee  ddeess  tteerrrraaiinnss  ––  ttrraavvaauuxx  qquuii  ss’’eesstt  rrééuunniiee  llee  ssaammeeddii  2211  ooccttoobbrree  22001177..  
  

AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn,,  lleess  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  oonntt  ééttéé  eexxaammiinnééss  ::  
  
..  ddeevveenniirr  ddee  llaa  bbaassccuullee  ppuubblliiqquuee  ::  eellllee  rreessttee  uunn  éélléémmeenntt  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  qquu’’iill  eesstt  
nnéécceessssaaiirree  ddee  ccoonnsseerrvveerr..  
  

..  ddeevveenniirr  ddee  llaa  ««  bbaarraaqquuee  »»  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  jjeeuu  ::  uunnee  rrééfflleexxiioonn  gglloobbaallee  ((bbaarraaqquuee,,  tteerrrraaiinn  ddee  jjeeuu,,    
eessppaaccee  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn))  sseerraa  mmeennééee  ppaarr  llaa  ssuuiittee..  
  
..  ddeemmaannddee  ddee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’uurrbbaanniissmmee  ddééppoosséé  ppaarr  MM..  SSAADDOONN  AAllaaiinn  ::  vvooiirr  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ééttaabblliirr  uunn  
aaccccèèss  àà  ll’’aannggllee  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  AABB  335599  eett  AABB  441155    CChheemmiinn  dduu  CClloosséé  BBrroonnccaarrdd,,  
  

..  ddeemmaannddee  dd’’aacchhaatt  ddee  tteerrrraaiinn  ccoommmmuunnaall  ddééppoossééee  ppaarr  MMmmee  VVAALLDDEENNAAIIRREE  SSéévveerriinnee  ::  ddeeuuxx  
ppaarrcceelllleess  ccoonnssttrruuccttiibblleess  ssoonntt  ppoossssiibblleess    sseeccttiioonn  AABB      220011    228888    ((aauu--ddeessssuuss  ddee  ll’’eexx  pprroopprriiééttéé  
SSAANNDDHHOOFFEERR    ««  cchhââtteeaauu  »»))    LLee  CCoonnsseeiill  aatttteenndd  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  uurrbbaanniissmmee  ;;  cc’’eesstt--àà--ddiirree  ffaauutt--iill  
eennggaaggeerr  uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  lloottiisssseemmeenntt  ccoommmmuunnaall..  
  

..  ddeemmaannddee  ddee  llooccaattiioonn  ddee  tteerrrraaiinn  ccoommmmuunnaall  ddééppoosséé  ppaarr  MM..  GGRROOSSSSRRIIEEDDEERR  DDeenniiss  ::  llee  CCoonnsseeiill  
MMuunniicciippaall  ddoonnnnee  ssoonn  aaccccoorrdd  ppoouurr  lloouueerr  eennvviirroonn  220000  mm22  ddee  tteerrrraaiinn  ccoommmmuunnaall,,  ccaaddaassttrréé  sseeccttiioonn  
AABB  àà  MMoonnssiieeuurr  GGRROOSSSSRRIIEEDDEERR  DDeenniiss,,  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  rreeddeevvaannccee  aannnnuueellllee  ddee  1100,,0000  €€..  
  
..  ddeemmaannddee  ddee  ppaassssaaggee  ssuurr  tteerrrraaiinn  ccoommmmuunnaall  ddee  IIMMPPLLUUSS  IImmmmoobbiilliieerr  ––  MMmmee  SSAADDOONN  SSyyllvviiee  ::  
LLeess  aacchheetteeuurrss  dd’’uunnee  ppaarrcceellllee  ddee  tteerrrraaiinn  aappppaarrtteennaanntt  àà  MM..  LLOOTTZZ  aauu    DDaavvaall  ssoouuhhaaiitteenntt  ppoouuvvooiirr  

ééttaabblliirr  uunn  aaccccèèss  aauu  cchheemmiinn  dduu  PPrréé  BBoorrnniieerr..  LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  pprrooppoossee  uunnee  llooccaattiioonn  ddee  llaa  
ssuurrffaaccee  nnéécceessssaaiirree,,  ssooiitt  eennvviirroonn  330000  mm22..  
  
..  BBooiiss  rrééssiinneeuuxx  ddeess  ppaarrccss  lloouuééss  ppaarr  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss,,  
  

..  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  ::  
  
  LLeess  vveenntteess  ddee  bbooiiss  ssuurr    ppiieeddss  22001177  eenn  ffoorrêêtt  ccoommmmuunnaallee  oonntt  rraappppoorrttéé  àà  ccee  jjoouurr  llaa  ssoommmmee  ddee  
111133..003333  €€..  
MMaaddaammee  TTHHIIJJSSEENN  MMiirreellllee  qquuii  rrééssiiddee  eenn  ppeerrmmaanneennccee  aauu  77    cchheemmiinn  ddee  llaa  MMeessssee  ssoouuhhaaiittee  
ssttaattiioonnnneerr  ssaa  vvooiittuurree  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaaccee  àà  rreettoouurrnneerr  aauu  nn°°  55    cchheemmiinn  ddee  llaa  MMeessssee..    LLaa  

ccoonnssiiggnnee  sseerraa  ttrraannssmmiissee  aauuxx  aaggeennttss  ccoommmmuunnaauuxx  qquuii  ddéénneeiiggeenntt  ccee  sseecctteeuurr  eett  iill  sseerraa  pprréécciisséé  àà  
MMmmee  TTHHIIJJSSEENN  qquu’’eellllee  vveeiillllee  àà  ccee  qquuee  ssaa  vvooiittuurree  nnee  ggêênnee  ppaass  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddeess  eennggiinnss..    
  
MMoonnssiieeuurr  PPEENNTTEECCOOTTEE,,  ddoommiicciilliiéé    ««  1133  cchheemmiinn  ddeess  PPeettiittss  PPrrééss  »»,,  aa  ddeemmaannddéé  vveerrbbaalleemmeenntt  àà  llaa  
ccoommmmuunnee  llaa  ppoossee  dd’’uunn  mmiirrooiirr  eenn  ffaaccee  ddee  ssoonn  aaccccèèss  ssiittuuéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunn  vviirraaggee..    

  
  
NN°°  1144//1111//22001177        RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  AANNNNUUEELL  22001166      CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  
DDEESS  HHAAUUTTEESS  VVOOSSGGEESS  
  

LLee  2200  ooccttoobbrree  22001177,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  ddeess  HHaauutteess  VVoossggeess  aa  ttrraannssmmiiss  llee  rraappppoorrtt  
dd’’aaccttiivviittéé  22001166  eett  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  22001166  ssuurr  llee  pprriixx  eett  llaa  qquuaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  
ddéécchheettss  ddeess  eexx  ccoommmmuunnaauuttééss  ddee  ccoommmmuunneess    GGéérraarrddmmeerr  MMoonnttss  eett  VVaallllééeess,,  TTeerrrree  ddee  GGrraanniittee  eett  
ddee  llaa  HHaauuttee  MMoosseelloottttee..    
  
CCeess  rraappppoorrttss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  MMaaiirriiee  eett  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  ssoonntt  

iinnvviittééss  àà  vveenniirr  lleess  ccoonnssuulltteerr..  
  
  



  

NN°°  1155//1111//22001177        QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
  
MMaaddaammee  BBrriiggiittttee  VVAANNSSOONN,,  PPrreemmiièèrree  aaddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree  eett  CCoonnsseeiillllèèrree  DDééppaarrtteemmeennttaallee  dduu  
CCaannttoonn  ddee  LLAA  BBRREESSSSEE,,  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee  ccoommmmuunnaallee  qquuee  lleess  aarrbbrreess  ddee  ll’’eemmpprriissee  ddee  llaa  ffuuttuurree  
rroouuttee  ddee  FFrrèèrree  JJoosseepphh  ssoonntt  ccoouuppééss..  CC’’eesstt  uunn  ddoossssiieerr  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  LLeess  
ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  rroouuttee  ccoommmmeenncceerroonntt  eenn  jjuuiilllleett  22001188,,  uunnee  rrééuunniioonn  sseerraa  pprrooggrraammmmééee  ppaarr  llee  

DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  VVoossggeess  aauu  ccoouurrss  dduu  11eerr  ttrriimmeessttrree  22001188..  
  
MMaaddaammee  VVAANNSSOONN  BBrriiggiittttee  pprréésseennttee  llee  ppllaann  dduu  ffuuttuurr  aaccccèèss  FFrrèèrree  JJoosseepphh  àà  cchhaaqquuee  ccoonnsseeiilllleerr  
mmuunniicciippaall  ((ttoouurr  ddee  ttaabbllee))..  
  

  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  ccoouurrrriieerr  ttrraannssmmiiss  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  AArrttss  eett  TTrraaddiittiioonnss  ddee  
VVEENNTTRROONN  »»..  LLeess  ffrraaiiss  dduu  mmooddee  ddee  cchhaauuffffaaggee  dduu  llooccaall  ddee  llaa  mmaaiissoonn  aarrttiissaannaallee  ssoonntt  ttrroopp  
oonnéérreeuuxx..  LLaa  ssoolluuttiioonn  sseerraaiitt  dd’’iinnssttaalllleerr  uunn  ppooêêllee  àà  ppeelllleettss  ddaannss  ccee  llooccaall..  UUnn  ddéébbaatt  ss’’iinnssttaallllee  ::    eesstt  iill  
ppoossssiibbllee  ddee  rraaccccoorrddeerr  ccee  llooccaall  àà  llaa  cchhaauuffffeerriiee  bbooiiss    eenn  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  aaccttuueelllleemmeenntt  ppaass  ddee  
ssoouuss  ssttaattiioonn  ddaannss  ccee  bbââttiimmeenntt  ??  

UUnnee  aauuttrree  ssoolluuttiioonn  sseerraaiitt  dd’’aalllloouueerr  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ««  AArrttss  eett  
TTrraaddiittiioonnss  »»,,  aaffiinn  ddee  ffiinnaanncceerr  eenn  ppaarrttiiee  lleess  ffrraaiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee..    LLaa  ssoolluuttiioonn  àà  rreetteenniirr  sseerraa  ééttuuddiiééee  
ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess..  
  
LLeeccttuurree  eesstt  ddoonnnnééee  dduu  ccoouurrrriieerr  ddee  MMoonnssiieeuurr  HHUUSSSSOONN  MMiicchheell,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CClluubb  dduu  33èèmmee  AAggee,,  

qquuii  rreemmeerrcciiee  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ppoouurr  llaa  ssuubbvveennttiioonn  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  aalllloouuééee  eenn  22001177..  
  
LLeeccttuurree  eesstt  ddoonnnnééee  ééggaalleemmeenntt  dduu  ccoouurrrriieerr  ddee  MMoonnssiieeuurr  LLAAHHEEUURRTTEE  JJoonnaatthhaann  eett  ddee  MMaaddaammee  
CCOOLLIINN  AAuuddrreeyy  qquuii  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurr  ssoouuhhaaiitt  dd’’aaccqquuéérriirr  llee  tteerrrraaiinn  ccoommmmuunnaall  ssiittuuéé  ««  cchheemmiinn  ddeess  
VVaannrreess  »»,,  ccaaddaassttrréé  sseeccttiioonn  AAII  nn°°  665555  ppaarrttiiee,,  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  lleeuurr  mmaaiissoonn  dd’’hhaabbiittaattiioonn  
pprriinncciippaallee..    IIllss  aacccceepptteenntt  llee  pprriixx  dduu  mm22  ddee  ccee  tteerrrraaiinn  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  ffiixxéé  àà  3355,,0000  €€    llee  mm22..      

  
  

LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2222  hheeuurreess..  
  
  
  
              FFaaiitt  àà  VVEENNTTRROONN,,  llee  0099  nnoovveemmbbrree  22001177  
                  LLee  MMaaiirree,,  
  
  
  

  
                  JJCC  DDOOUUSSTTEEYYSSSSIIEERR    
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


