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Juhatas		volikogu esimees Andres Ammas
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Puudus	Jaak Kanepi Urmas Sukles, Alar Schönberg
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Päevakord:

Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 istungi päevakorra projekti koostamine

KUULATI:
Volikogu esimeest Andres Ammast, kes tutvustas linnavalitsuselt volikogu menetlusse esitatud eelnõusid.

Volikogu juhatuse liige Raimond Lunev tegi rahanduskomisjoni nimel ettepaneku kuulata istungi viimase päevakorrapunktina linnavalitsuse informatsiooni linna üldplaneeringu ja arengukava valmimisest.
Aselinnapea Martin Schwindt nõustus tehtud ettepanekuga.

OTSUSTATI:
Esitada volikogule kinnitamiseks järgmine päevakorra projekt:

1. Haapsalu linna ehitusmääruse teine lugemine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

2. Eelarve koostamise, muutmise ja täitmise kord
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		rahanduskomisjon



3. Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise korra kinnitamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

4. Kinnisasja Promenaadi 20, Haapsalu avaliku suulise enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

5. Vara võõrandamine (Ehte 8)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandjad		õiguskomisjon
				rahanduskomisjon

6. Vara võõrandamine (Lossiplats 6)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandjad		õiguskomisjon
				rahanduskomisjon

7. Vara võõrandamine (Saue 4)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandjad		õiguskomisjon
			rahanduskomisjon
8. Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamine (Haava 12, Suur-Lossi 23/25)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vahtra põik 7)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

10. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Posti 35, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

11. Informatsioon Haapsalu linna üldplaneeringu ja arengukava valmimisest
Ettekandja			linnavalitsus



2. Muud

	KUULATI volikogu liige Arder Välit, kes tegi linnavalitsusele ettepaneku esitada volikogu juhatusele kirjalik informatsioon Väikese viigi süvendustööde lõpuleviimise võimalustest.


KUULATI aselinnapea Martin Schwindti. Tööde alustamise kohta konkreetseid lepinguid ma näinud ei ole, kuid eeltöö käib selleks, et 1. augustil alustada Väikese viigi keskelt kivisaarekese äravedu.
Raha olemasolu ja kohtuvälise kokkuleppe kohta ei oska vastata.

OTSUSTATI:
Paluda linnavalitsuse vastust küsimustele:
	Märtsikuu juhatuse koosolekul teatas linnapea informatsiooni korras, et Keskkonnaehitus AS-ga on saavutatud kohtuväline kokkulepe ja on võimalik saada 2 mln krooni. Kas nimetatud kokkulepe kehtib?

Looduskaitse seisukohalt on võimalus töödega alustada 1. augustil? Kas linnavalitsus on selleks valmis ja Väikese viigi keskelt alustatakse kivisaare äravedu?
Informatsioon esitada kirjalikult 27. juuniks.


	KUULATI juhatuse liiget Arder Väli, kes tegi linnavalitsusele ettepaneku moodustada erineva valdkonna asjatundjatest, spetsialistidest töökomisjon, et selgitada välja linna ujulas kõige suuremat kahjumit andvad põhjused (küte, elekter).


KUULATI aselinnapea Martin Schwindti. Kuulun nõukogusse ja iga kuu toimub kulude läbivaatamine, püüame leida kokkuhoiu kohti, vaatleme tulupoolt, kas vastab planeeritule. Järeldused: kulusid ei ole võimalik allapoole viia. Tuleb suurendada käivet ja müüa teenust.
Mõttekas oleks tellida tehniline ekspertiis.

KUULATI juhatajat Andres Ammast. Hr Väli ettepanek on hea, mille linnavalitsus võiks edastada OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid nõukogule.

	KUULATI juhatajat Andres Ammast. Hiljemalt 25. augustiks peab olema toimunud volikogu istung, mille päevakorras saab olema Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletuse läbiviimise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine.
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