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NELJANDA KOOSSEISU

ISTUNGI PROTOKOLL

Haapsalu,								30. aprill 2004 nr 19




Istung algas kell 14.00, lõppes kell 14.27.
Juhatas volikogu esimees Andres Ammas.

Protokollis volikogu kantselei juhataja Elvi Puda.
Võttis osa 19 volikogu liiget (registreerimisleht lisatud).
Puudusid: Raimond Lunev ja Urmas Sukles.

Osalesid	aselinnapea Ingrid Danilov, aselinnapea Martin Schwindt, aselinnapea Jüri Kurba (registreerimisleht lisatud).
Saalis viibis sõpruslinna Umani delegatsioon.
ARUTATI istungi päevakorra projekti.
Linnavalitsus võttis tagasi varem esitatud eelnõu ““Haapsalu Linnamajanduse Aktsiaseltsi aktsiate võõrandamine” muutmine”.

Päevakorra suhtes rohkem küsimusi ega parandusi ei olnud.
HÄÄLETATI:
19 poolt ,vastu ei hääletatud, seega ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:

1. Haapsalu põhimääruse muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

2. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Posti 34, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

3. Kinnisasja Ehte 8, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

4. Kinnisasja Lossiplats 6, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

6. Haapsalu Linnavolikogu 20.06.2002 otsuse nr 180 “Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

7. Haapsalu Linnavolikogu 24.09.1999 otsuse nr 135 “Haapsalu linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustamine” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

8. Haapsalu Linnavolikogu 29.11.2002 otsuse nr 12 “Haapsalu Linnavolikogu 22.12.2000 otsuse nr 80 “”Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja majanduslike huvide deklareerimine” muutmine” muutmise” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Juhtivkomisjon		õiguskomisjon


Päevakorrapunkt nr 1

Haapsalu põhimääruse muutmine

KUULATI linnasekretär Erko Kalevi ettekannet.
Riigieelarve seaduse, raamatupidamise seaduse, riigikontrolli seaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadusega muudeti kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Sellest tulenevalt on vaja viia seadusega kooskõlla ka Haapsalu põhimääruse vastavad sätted.

Eeltoodust lähtudes teeme ettepaneku käesoleva määruse eelnõu võtta vastu määrusena.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.
Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu määrus nr 34 “Haapsalu põhimääruse muutmine”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 2

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Posti 34, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Käesolevaga algatatakse Haapsalu linna munitsipaalomandis oleva kinnistu Posti 34 detailplaneering. Kinnistul asub kolmekorruseline linnavalitsuse hoone, parkla ja haljasala. Planeeringu eesmärk on jagada 4636 m2 suurune kinnistu, mille praegune maakasutuse sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa, nii, et seni hoonestamata lõunapoolsele osale saaks moodustada ärimaa krundi. Krundi võimalik suurus saab olla ca 1800-2000 m2. Planeeringuga määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused kauplus-büroohoonele. Lahendada tuleb liikluskorraldus ja parkimine krundil.

Teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimused ettekandjale.
Volikogu liige Märt Maiste soovis teada, kas büroo ja kaupluse hoone on teoreetiline idee?
Vastas hr Kurba. Detailettepaneku ettepaneku tegi Tehnikasalong OÜ. Peale planeeringu kinnitamist toimub avalik oksjon vastavalt seadustele.

KUULATI kommunaalkomisjoni esimehe Toivo Heina kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 110 “Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Posti 34, Haapsalu)”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 3

Kinnisasja Ehte 8, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine

KUULATI aselinnapea Martin Schwindti ettekannet.
Kinnisasi Ehte 8 on Haapsalu linna munitsipaalomand. Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 otsusega nr 51 “Vara võõrandamine (Ehte 8)” otsustati müüa linnale kuuluv kinnisasi Ehte 8, Haapsalu, mis ei ole linnale vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmiseks.

Kinnisasja võõrandamine toimus vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 30.05.1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korrale” avaliku kirjaliku enampakkumise korras 06. aprillil 2004. a.

Oksjonil osalemiseks oli linnavalitsusse laekunud kaks sooviavaldus, millest OÜ Westtime avaldas soovi osta kinnisasi hinnaga 875 100 Eesti krooni ning Veiko Veltri avaldas soovi osta kinnisasi hinnaga 850 100 Eesti krooni. Alghind oli 850 000 Eesti krooni.

Teeme ettepaneku tunnistada enampakkumise võitjaks OÜ Westtime ja eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimused ettekandjale.
Volikogu liige Arder Väli tundis huvi, miks OÜ Westtime puudub registri kood.
Vastas hr Kurba. Tänasega on ettevõte registrisse kantud ja vastav väljavõte linnavalitsusel olemas.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 111 “Kinnisasja Ehte 8, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 4

Kinnisasja Lossiplats 6, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine

KUULATI aselinnapea Martin Schwindti ettekannet.
Kinnisasi Lossiplats 6 on Haapsalu linna munitsipaalomand. Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 otsusega nr 52 “Vara võõrandamine (Lossiplats 6)” otsustati müüa linnale kuuluv kinnisasi Lossiplats 6, Haapsalu, mis ei ole linnale vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmiseks.
Kinnisasja võõrandamine toimus vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 30.05.1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korrale” avaliku kirjaliku enampakkumise korras.
Oksjonil osalemiseks oli linnavalitsusse laekunud kaks sooviavaldust, milles Ehituskapital Osaühing avaldas soovi osta kinnisasi hinnaga 632 100 Eesti krooni ning OÜ Rondo Kohvik avaldas soovi osta kinnisasi hinnaga 555 000 Eesti krooni. (alghind oli 550 000 Eesti krooni).

Teeme ettepaneku tunnistada enampakkumise võitjaks Ehituskapital Osaühing ja eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 112 “Kinnisasja Lossiplats 6, Haapsalu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 5

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

KUULATI linnasekretäri Erko Kalevi ettekannet.
Seoses sellega, et 13. juunil 2004 toimub Euroopa Parlamendi valimine, on kohaliku omavalitsuse volikogul kohustus nimetada oma otsusega jaoskonnakomisjoni koosseis. Haapsalu linnas on Haapsalu Linnavalitsuse 13.08.2003 määrusega nr 9 “Valimisjaoskondade moodustamine” moodustatud 4 valimisjaoskonda.
Iga jaoskonnakomisjon koosneb esimehest ja kaheksast liikmest, millest pooled nimetab kohaliku omavalitsuse volikogu linnasekretäri ettepanekul ning ülejäänud liikmete esitamise õigus on valimistel osalevatel erakondadel.
Komisjoni liikmeteks saavad olla vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud, kes valdavad eesti keelt, on jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadiks esitatud ainult ühes valimisringkonnas, kes ei ole erakonna ega üksikkandidaadi volitatud esindaja ega kandideeri ise Riigikogu valimistel, kelle teovõime pole piiratud ja kes ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja ei kanna vanglakaristust.
Jaoskonnakomisjonid tuleb moodustada ja liikmed nimetada hiljemalt 20 päeva enne valimiste päeva.

Teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 113 “Jaoskonnakomisjonide moodustamine”
(protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 6

Haapsalu Linnavolikogu 20.06.2002 otsuse nr 180 “Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine” muutmine

KUULATI linnasekretäri Erko Kalevi ettekannet.
Seoses Erko Kalevi nimetamisega linnasekretäriks alates 01.04.2004 ning tulenevalt seadusest, mille järgi on valla ja linna valimiskomisjoni esimeheks valla- või linnasekretär, on vaja teha Haapsalu Linnavolikogu 20.06.2002 otsuses nr 180 vastav muudatus.

Andres Rüütel ei soovi jätkata Haapsalu linna valimiskomisjoni tegevuses seoses tervislike põhjustega.

Teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.
Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 114 “Haapsalu Linnavolikogu 20.06.2002 otsuse nr 180 “Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine” muutmine”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 7

Haapsalu Linnavolikogu 24.09.1999 otsuse nr 135 “Haapsalu linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustamine” muutmine

KUULATI linnasekretäri Erko Kalevi ettekannet.
Tulenevalt asjaolust, et Erko Kalev nimetati 01. aprillist 2004 linnasekretäriks ning vastavalt avaliku teenistuse seadusele peab valla või linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosseisu kuuluma valla- või linnasekretär, tuleb teha volikogu otsuses muudatus linnasekretäri isiku muutmise kohta.

Eeltoodust lähtudes teeme ettepaneku käesoleva otsuse eelnõu võtta vastu otsusena.

Küsimused ettekandjale. Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Komisjon tegi redaktsioonilise paranduse: lisada eelnõu punkti Erko Kalevile otsuse koopia teadmiseks edastamine, hoolimata sellest, et Erko Kalev on ise eelnõu koostaja..
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu redigeeritud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.

Hääletamist ei nõutud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud redigeeritud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 115 “Haapsalu Linnavolikogu 24.09.1999 otsuse nr 135 “Haapsalu linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustamine” muutmine”
(protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 8

Haapsalu Linnavolikogu 29.11.2002 otsuse nr 12 “Haapsalu Linnavolikogu 22.12.2000 otsuse nr 80 “”Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja majanduslike huvide deklareerimine” muutmine” muutmise” muutmine

KUULATI linnasekretär Erko Kalevi ettekannet.
Seoses Erko Kalevi nimetamisega alates 01.04.2004. a linnasekretäriks ning arvestades järjepidevust, et nimetatud komisjoni kuulus eelmine linnasekretär on vajalik teha eelnõus nimetatud muudatus.

Teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta.

Küsimused ettekandjale. Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Ettepanek: toetada eelnõud ja võtta vastu esitatud kujul.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletamist ei nõutud.
Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani hääletamisele ettepaneku toetada eelnõud esitatud kujul.

HÄÄLETATI:
poolt 19 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.


OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 116 “Haapsalu Linnavolikogu 29.11.2002 otsuse nr 12 “Haapsalu Linnavolikogu 22.12.2000 otsuse nr 80 “”Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja majanduslike huvide deklareerimine” muutmine” muutmise” muutmine”
(protokolli juures).




Andres Ammas
Volikogu esimees

