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NELJANDA KOOSSEISU

ISTUNGI PROTOKOLL

Haapsalu,								01. aprill 2004 nr 29





Istung algas kell 14.00, lõppes kell 16.08.
Juhatas volikogu esimees Andres Ammas.

Protokollis volikogu kantselei juhataja Elvi Puda.
Võttis osa 18 volikogu liiget (registreerimisleht lisatud).
Osalesid	linnavalitsuse liikmed linnapea Teet Kallasvee, aselinnapea Ingrid Danilov, aselinnapea Martin Schwindt, aselinnapea Jüri Kurba (registreerimisleht lisatud).

ARUTATI päevakorra projekti.
Päevakorra suhtes ei olnud küsimusi ega parandusi.

Häältega poolt 18 volikogu liiget
OTSUSTATI:
kinnitada Haapsalu Linnavolikogu 29. istungi päevakord:

1. Volikogu liikme Arder Väli arupärimine
Ettekandja			linnavalitsus

2. Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		kommunaalkomisjon

3. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

4. Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusega nr 42 kinnitatud “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandjad		kommunaalkomisjon
				rahanduskomisjon

5. Haapsalu Linnavolikogu 27. 06. 2003 määrusega nr 18 kinnitatud “Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

6. Taksoveo teenuste loetelu kinnitamine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

7. Vara võõrandamine (Ehte tn 6/Mängu tn 3, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

8. Vara võõrandamine (Kooli tn 3, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

9. Vara võõrandamine (Promenaadi tn 6, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

10. Vara võõrandamine (Rüütli tn 1, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

11. Vara võõrandamine (Rüütli tn 4, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

12. Vara võõrandamine (Rüütli tn 8a, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

13. Vara võõrandamine (Uus tn 21, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

14. Vara võõrandamine (Väike-Mere tn 7, Haapsalu)
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		õiguskomisjon

15. Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2005 otsuse nr 161 “Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine” muutmine
Ettekandja			linnavalitsus
Kaasettekandja		rahanduskomisjon


Päevakorrapunkt nr 1

Volikogu liikme Arder Väli arupärimine

KUULATI linnapea Teet Kallasvee ettekannet.
Volikogu liige Arder Väli esitas arupärimise, millega palus informeerida volikogu liikmeid, millised abikõlbulikud EL-i fondidest rahastatavad projektid on praegu Haapsalu Linnavalitsusel valminud või valmimas?

Meetmed ja programmid:
•M 2.2 Ettevõtluse infrastruktuur
•M 4.2 Keskkonna infrasruktuur
•M 4.6.1 Kohalik füüsiline infrastruktuur
•M 4.6.2 Piirkonna konkurentsivõime
•SA KIK rahvuslik programm
•KHM RIP
•Hasartmängumaksust eraldatavad investeeringutoetused
•Hasartmängumaksu nõukogu toetused
•Hollandi sotsiaalinvesteeringute fond
•Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism
•Phare programmid
•Interreg programmid

Teostatud projektid 2004:
Projekt			Programm		Oo	Kogumaht
•Raudteejaama renoveerimine	Phare ESC		0,3            1,2
•Haapsalu Gümnaasium	            21. saj kool		5,0	   21,5
•Väike Viigi saneerimine	            KIK			1,3	     4,9
•Päikesejänku lasteaia fassaad	KHM RIP		0,2	     1,2
•Sundüürnike eluasemed	KredEx	realiseeritud	1,0	     2,4
					kogumaht		(4,16)	    (8,3)
•Haapsalu Piiskopilinnus	KIK			0,011	     0,1
•Haapsalu 725		Hasartmängumaks	0,4	     0,2
					Kokku	milj EEK	8,21	    31,5

Teostamisel projektid:
Phare ESC 2003 Turismi Infrastruktuuri arendamine
	“Haapsalu piiskoplinnuse teed, trepid, valgustus, peaväravatorn ja poolkuutorn, selle vahelise lõigu konserveerimine”. Projektid valmis, hanked on ette valmistatud ja töödega alustatakse juuni keskel. Kogumaht 5,45 miljonit kr, omaosalus 0,98 miljonit kr.

EL Ühtekuuluvusfond:
	“Matsalu alamvesikonna alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine”
	Kogumaht 60,83 milj kr, omaosalus 6,08 milj kr, tööde teostamine 2005-2007.

Ettevalmistamisel projektid:
1. Hasartmängumaksust eraldatavate investeeringute programm - Puuetega laste toimetulekuklasside ruumide laiendamine, kogumaht 450 tuh kr, omaosalus 120 tuh kr. Taotluse esitame 15. aprillil.
2. Phare CBC - Läänemaa Haigla steriliseerimisosakonna renoveerimine, kogumaht 2,7 milj kr, omaosalus 650 tuh kr, sellest LV 500 tuh kr. Taotluse esitame 18. aprillil.
3. Town Twinning – Noortevahetus Greve lastega, kogumaht 3685 EUR, omaosalus puudub, esitatatud.
4. Euroopa noored - Noortevahetus Greve lastega, kogumaht 4500 EUR, omaosalus puudub, esitatud koostöös Lastekeskusega 1. aprillil.
5. Phare Energiasääst – HWG aknad, uksed ja katus, kogumaht 2,3 milj kr, omaosalus 230 tuh kr, ettevalmistamisel, esitatakse sügis 2005.
6. M 4.6.2 – Raudteemuuseumi ekspositsiooni laiendamine, puhveti ruumide kasutuselevõtmine, kogumaht 2-3 milj kr, omaosalus 400-600 tuh kr.
M 4.6.1 Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimine, eeltaotlus esitatud, maakonna järjestuses esimene. Vajalik projekteerida, kogumaht 4,5 mil kr, omaosalus 900 tuh kr. Taotlus esitamisele sügisel 2005.
8. M 4.6.2 Haapsalu Piiskoplinnuse turismipotentsiaali tõstmine (müüride konserveerimine, lastepargi rajamine, müüride illumineerimine, infokandjate loomine, giidikoolitus, sissepääsuteed, peavärava park, Aiavärava parkla jne). Vajaliku projektdokumentatsiooni koostamine käib. Orienteeruv maht 6-8 mil kr, omaosalus 20%. Taotlus esitamisele sügisel 2005.
9. M 4.6.2 Kastinina, Vasikaholmi ja Väike-Viigi piirkonna konkurentsivõime tõstmine (haljastuse korrastamine, paadilaenutuse võimaluse loomine, rannaala korrastamise jne), Taotlus on planeeritud esitada sügise-talvel 2005. Koostamisel on terviklik haljastuse projekt antud aladele.

M 4.2 läbi KIK-i - Läänemaa Jäätmejaama rajamine (eeldatav esitamise aeg sügis-talv 2005) 
11. M 4.2 läbi KIK-i - Pullapää prügila sulgemine (eeldatav esitamise aeg 2005 lõpp, tegelik taotleja koostöölepingu alusel on Ridala Vallavalitsus, kuid koostajaks on planeeritud linnavalitsus) eeldatav maksumus 3,8 milj kr.
12. Hasartmängumaksu nõukogu - Pikaajaliste töötute sotsiaalne kaasamine ja tööharjumuste juurutamine. Esitamise aeg aprill 2005, kogumaht 589 tuh kr, omafinantseering 100 tuh kr.

Ettevalmistamist väärivad projektid:
1.M 2.2 - Ettevõtjate majandustegevuseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri ehitamine. Projektiideena Lihula mnt ettevõtluspiirkonna ettevalmistamine ja väljaarendamine. Vajalik analüüsida Ridala valla analoogset kava ja tegelikku olukorda ning vajadust Haapsalu ja Ridala valla üldplaneeringute raames.
2.M 2.2 - Üldkasutatavate teedega ühendatavate ühendusteede ja nendega piirnevate laadimisplatside, parklate ja laoplatside ehitus. Projektiideena Pargi ja Kaluri tänavate ehitus ja renoveerimine koostöös ettevõtjatega.
3.M 4.6.2 – Promenaadi haljastamine ja atraktiivsuse tõstmine ning Aafrika ranna piirkonna väljaarendamine lastele ja invaliididele rand-pargiks. Ettevalmistatavate tööde ja projekteerimistega ei ole veel alustatud.
M 4.6.2 – Paralepa lahe rannaalade atraktiivsuse tõstmine ja väljaarendamine (Paralepa rand, paadisadam, Õhtu Kalda tee, roostike haldamine, rannapromenaad kuni Bürgermeistri holmini).
5. M 4.6.2 – HNRK mudahoidla lammutamine, pakkumiskutsetega HNRK poolt alustatud, aga eesvedaja dekreeti minekuga asi seiskunud, vääriks linna poolset tuge nõustamise ja partnerluse näol.
6. Linna teede ja liiklussõlmede kaasajastamine. Ettevalmistused programmiperioodi 2007-2013.
7. Sadevee kanalisatsiooni väljaarendamine Haapsalu linnas. Ettevalmistused programmiperioodi 2007-2013.

Arupärija A. Väli küsimused ettekandjale.
1. Kui palju maksavad 2005. a projektid ja kas projektide realiseerimine ja omafinantseerimine on reaalne?
Vastas T. Kallasvee. Jah, 2005. aasta projektide finantseerimine on reaalne.

2. Kas linnavalitsus on plaaninud viia rasketranspordi liiklus kesklinnast kõrvale?
Vastas T. Kallasvee. Koostamisel on linna üldplaneering, sama teeb ka Ridala vald. Need kaks dokumenti panevad aluse tulevikule ja täna ei ole õige rutata ajas ette. Linnavalitsus läheneb küsimusele planeeringupõhiselt ja sellega tegeletakse tõsiselt.

3. Kas linnavalitsus on mõelnud, et võiks ühildada linnuse ja vanalinna funktsionaalne taastamine ühe projektiga?
Vastas T. Kallasvee. Vastavalt võimalustele on kaardistatud valupunktid. Linna arengukavas on vähemalt 12 vanalinna puudutavat tegevust. Tagasilööke on olnud, näiteks autode parkimise küsimuse lahendamine vanalinnas. Ei ole õige öelda, et me vanalinna peale ei mõtle.

OTSUSTATI:
Võtta vastus volikogu liikme Arder Väli arupärimisele teadmiseks.



Päevakorrapunkt nr 2

Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kehtestamine

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Lähtuvalt 01.05.2004 vastu võetud uuest jäätmeseadusest tuleneb, et igal omavalitsusel on vastu võetud jäätmehoolduseeskiri. Haapsalu linnal on aastal 1999 vastu võetud jäätmehoolduseeskiri, mis ei käsitle uue jäätmeseadusega nõutut. Haapsalu Linnavalitsus koostas uue jäätmehoolduseeskirja, millele on lisandunud seadusega nõutavad ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded ja tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord. Samuti on täpsustatud jäätmekäitluse üldnõudeid, jäätmevaldajate kohustusi, jäätmete kogumise ja veo põhimõtteid, lisati korraldatud olmejäätmete veo põhimõtted.
Jäätmehoolduseeskirja eelnõu on läbinud seadusega nõutud kooskõlastusringi (Läänemaa keskkonnateenistus, Lääne Maavalitsus, Pärnu tervisekaitsetalituse Lääne osakond, Läänemaa Veterinaarkeskus).
Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI kommunaalkomisjoni esimehe Toivo Heina kaasettekannet.
Komisjon arutas eelnõud põhjalikult, arvestasime ka jaemüügiga tegelevate inimeste ja ettevõtete arvamustega, millest tulenevalt esitasime eelnõule neli muudatusettepanekut. Eelnõu esitaja toetas kõiki nelja muudatusettepanekut täielikult.
Ettepanek: toetada eelnõud koos muudatusettepanekutega ja võtta vastu määrusena.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

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

Arutati muudatusettepanekuid.
Muudatusettepanek nr 1
Esitada punkt 39 järgnevas sõnastuses 
“Pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba pakendi ja –pakendijäätmed või korraldama selle lepingu alusel pakendi taaskasutuse organisatsiooni kaudu. Pakendid peab vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile. Tagasivõtmise kohtadest teavitatakse müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega.”

Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.
Muudatusettepanek nr 2
Esitada punkt 40 järgnevas sõnastuses:
“Pakendiettevõtja või tema poolt lepingu alusel volitatud taaskasutus organisatsioon on kohustatud punktis 39 toodud kohustust täitma alates 1. maist 2005. a.”

Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.
Muudatusettepanek nr 3
Esitada punkt 41 järgnevas sõnastuses:
“Vastuvõtupunktide asukohad ja paigaldamistingimused kooskõlastab taaskasutus organisatsioon linnavalitsusega.”
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.
Muudatusettepanek nr 4
Peatükk II Mõisted lisada punkt 5.24
“5.24 vahetu lähedus on distants, mis ei ületa kaugust 1,5 km.”
Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.

Istungi juhataja Andres Ammas pani lõpphääletusele ettepaneku toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.

HÄÄLETATI:
poolt18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu määrus nr 64 “Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni kehtestamine” (protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 3

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine

KUULATI aselinnapea Ingrid Danilovi ettekannet.
1. aprillist 2005 alates jõustuvad sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning veel mitme seaduse muudatused, mille kohaselt antakse puuetega inimeste hooldajatele toetuse määramise ja maksmise õigus ning kohustus üle kohalikule omavalitsusele. Kuna siiani maksti hooldajatoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel sotsiaalkindlustusameti kaudu, siis 1. aprillist 2005 alates makstakse toetust kohalike omavalitsuste poolt sotsiaalhoolekande seaduse alusel ning kohaliku omavalitsuse volikogu peab kehtestama tingimused ja korra hooldajatoetuse määramiseks ja maksmiseks.

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise ületulek kohalikule omavalitsusele on tingitud siiani kehtivast olukorrast, kus puudega isikule määrab hooldaja kohalik omavalitsus, toetust maksab hooldajale aga riik. Järelvalve puudega isiku hooldamise ja rahaliste vahendite kasutamise üle tegelikkuses puudub, sest riigil puudub võimalus kontrollida hooldamise kvaliteeti ja kohalik omavalitsus ei saa kontrollida riigi poolt eraldatud toetuse maksmise sihipärasust. 1. aprillil 2005 jõustuva seadusandluse muudatusega tekitatakse olukord, kus kogu protsess – hooldajaks määramine ja hooldajale toetuse maksmine - on kohaliku omavalitsuse korraldada. Kohalik omavalitsus otsustab hooldajatoetuse maksmise üle aga üksnes puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust lähtuvalt.

Haapsalu linnas saavad hooldajatoetust ca 170 raske või sügava puudega isiku hooldajat, Haapsalu linna eelarvesse on riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid hooldajatoetuse maksmiseks 2005. aastal 490 000 krooni.

Käesolev eelnõu on läbi arutatud Haapsalu linnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonidega.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu vastu võtta 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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu määrus nr 65 “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 4

Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusega nr 42 kinnitatud “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine

KUULATI linnapea Teet Kallasvee ettekannet.
Kord aastas uuendatakse linna arengukava, et oleks kõlbulik taotleda raha ja meie töö oleks kaugemale ette planeeritud.
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muudatuste tegemise vajadus on tingitud alljärgnevatest põhjustest:
1) viia arengukava paremini kooskõlla Haapsalu Linnavolikogu poolt heaks kiidetud Haapsalu linna 2005.a. eelarvega;
2) viia arengukava kooskõlla Haapsalu Linnavalitsuse poolt 2005 aastal finantseerimiseks ettevalmistatavate uute projektidega;
3) viia arengukavasse sisse renoveerimist vajavaid objekte, millele tekib võimalus 2005.a. jooksul esitada rahastustaotlusi Eestis tegutsevatele ja rahvusvahelistele fondidele (Haapsalu Gümnaasiumi toimetulekuklassid, Läänemaa Haigla).
Selleks, et Läänemaa Haigla saaks jätkata, on vaja ka linna abi. Maavanemaga rääkides pidasime õigeks üle maakonna üritada näiteks sihtfinantseeringuga aidata haigla jätkamist.
Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta

Küsimused ettekandjale.
Volikogu liige A. Väli soovis teada, kui suur täiendav koormus lisandub tänaste muudatustega linna eelarvele?
Vastas T. Kallasvee. Tänane otsustamine ei pane mingit lisakoormust linna eelarvele, See on vaid eesmärk, mille poole püüame. Kui mingil hetkel volikogu leiab, et linna saab midagi linna arengukavast ellu viia, siis saame selle finantside olemasolul kohe käivitada.

Volikogu liige J. Zolotova küsis, Mida tehti 1 miljoni kr eest kultuurikeskuses?
Vastas T. Kallasvee. Selle raha eest saadi kultuurikeskuse täisrenoveerimise projekt kogu mahus. See on riigihange.

KUULATI kommunaalkomisjoni esimehe Toivo Heina kaasettekannet.
Linna arengukava peaks sisaldama kõike, mida on varem või hiljem vajalik teha. Küsimus on vaid selles, kui detailseks me soovime sellel minna. Komisjon lisas kolm muudatusettepanekut, mis ei olnud kajastatud või olid puudulikud. Eelnõu esitaja toetas muudatusettepanekuid täielikult.
Ettepanek: toetada eelnõud koos kolme muudatusettepanekuga  ja võtta vastu määrusena.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

KUULATI rahanduskomisjoni esimehe Jaak Kanepi kaasettekannet.
Komisjon toetas kommunaalkomisjoni esitatud muudatusettepanekuid.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

Lõppsõna.
Linnapea T. Kallasvee kommenteeris muudatusettepanekuid: Toomkiriku renoveerimisega alustame 2005. aastal ja töö jääb pidevalt jätkuma. Sadamate piirkondade väljaarendamine on vajalik, kuna Haapsalul puudub jahisadam.

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

Muudatusettepanekute läbivaatamine.
Muudatusettepanek nr 1
Lisada peatükk “Elu- ja sotsiaalkeskkonna objektide kaasajastamine” alamteemad:
“Välja ehitada Metsakalmistu laiendus
Välja ehitada kaasaegne tavandihoone”

Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.

Muudatusettepanek nr 2
Lisada peatükk “Ajaloolise, kultuuri- ja miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamine”
alamteemasse “Konserveerida ja muuta linnus atraktiivsemaks kultuuri-, puhke- ja turismikeskuseks” lisapunkt:
“4. Renoveerida Toomkirik

Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.

Muudatusettepanek nr 3
Lisada peatükki “Ajaloolise, kultuuri- ja miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamine”
alamteema
“Sadamate piirkondade väljaarendamine”

Linnavalitsuse seisukoht:	arvestada täielikult
Volikogu hääletamist ei nõudnud. Muudatus viia sisse.

Keskerakonna fraktsioon palus 5 min vaheaega. Vaheaeg kella 15.00-15.05.

Istungi juhataja Andres Ammas pani lõpphääletusele eelnõu koos muudatusettepanekutega.

HÄÄLETATI:
poolt 13 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu määrus nr 66 “Haapsalu Linnavolikogu 29.10.2004 määrusega nr 42 kinnitatud “Haapsalu linna arengukava 2004-2009” muutmine” (protokolli juures).


Päevakorrapunkt nr 5

Haapsalu Linnavolikogu 27. 06. 2003 määrusega nr 18 kinnitatud “Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” muutmine

KUULATI aselinnapea Martin Schwindti ettekannet.
Kuna 2004. aastal likvideeriti Haapsalu Linnavaraamet ja munitsipaaleluruumide haldamise funktsioonid läksid üle linnavalitsusele, siis sellest tulenevalt tuleb muuta Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2003 määrusega nr 18 kinnitatud “Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise korda”, et viia kooskõlla vastavate õigusaktidega.
Käesoleva määruse kohaselt täiendatakse korda punktiga 7.10, milles fikseeritakse kolimistoetuse maksmise lõpptähtaeg seisuga 31.12.2005. Hetkel kehtiva korra kohaselt on sundüürnikel võimalik taotleda kolimistoetust määramata tähtajaga summas 30 000 krooni.
Kolimistoetuse tähtaja määramisel lähtuti KredEx projekti taotletavast lõpptähtajast. KredEx projektist finantseeritakse sundüürnikele üürikorterite ostmist.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

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

Küsimused kaasettekandjale.

Volikogu liige A. Ammas.
Kas 30 tuh krooni kolimistoetust on piisav või võiks see olla suurem?
Vastas M. Maiste. Komisjon arutas kaks korda antud küsimust. Komisjon pidas vajalikuks rakendada võrdse kohtlemise printsiipi ja toetas linnavalitsuse eelnõus esitatud, kuna puudus kriteerium seda muuta.

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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu määrus nr 67 “Haapsalu Linnavolikogu 27. 06. 2003 määrusega nr 18 kinnitatud “Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” muutmine” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 6

Taksoveo teenuste loetelu kinnitamine

KUULATI linnasekretär Erko Kalevi ettekannet.
Kohalikule omavalitsusele on antud võimalus kehtestada taksoteenuste loetelu, millele vedaja määrab taksoteenuste tariifid (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004 määrusega nr 141 kehtestatud “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri”). Viimasel ajal on taksoteenuste loetelu muutunud väga pikaks ning on taksoteenuse kasutajale suhteliselt arusaamatu ja seal on märgitud ka teenuseid, mida ei saa lugeda taksoteenuseks nagu näiteks kaubavedu või miinimumtasu, kõik eeltoodu oligi põhjuseks eelnõu “Taksoteenuste loetelu kinnitamine” esitamiseks linnavolikogule.
Täna on Haapsalus 21 füüsilisest isikust ettevõtjat-taksoteenuse osutajat. 
Teenuste loetelu on koostatud arvestades enamuse taksojuhtide soove (esitati kirjalikult ja suuliselt) ja mida saab lugeda taksoteenuseks.
Taksoteenuste hinna suhtes ei ole kohalikul omavalitsusel õigus kaasa rääkida.
Taksoteenuste loetelu ja vedaja poolt määratud hinnad peavad olema sisestatud taksomeetrisse.
Et jätta taksojuhtidele piisavalt aega hinna määramiseks volikogu poolt kinnitatud taksoteenustele ja sisestamiseks taksomeetrisse (tehakse Tallinnas) on ettepanek, et otsus jõustuks 01. maist 2005.
Täna kontrollisin ja selgus, et kuuest taksost neljal olid täpselt need teenused ja mitte midagi rohkemat.
Argumenteeritud ettepanekuid on linnavalitsus nõus ka tulevikus arutama.
Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta

Küsimused ettekandjale.
Volikogu liige T. Hein soovis teada, kas eelmisel volikogu istungil õiguskomisjoni poolt tagasilükatud eelnõu on täna menetluses oleva eelnõuga identne?
Vastas E. Kalev. Jah.

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

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.

Läbirääkimised.
Volikogu liige Märt Maiste.
Minu isiklik seisukoht on, et seda otsust ei ole tänases olukorras vaja. See on seadus seaduse pärast. Taksoteenus on taksojuhi elatusallikas. Reglementeerimist nõuab see siis, kui oleksid probleemid taksojuhtide endi, 20. eraldi ärilise ettevõtja hulgas. Ka tarbijakaitse ei ole esitanud pretensioone. Arvestada tuleb, et nad töötavad konkurentsimaailmas. Taksojuhi töö on reglementeeritud riikliku seadusega.

Istungi juhataja Andres Ammas andis istungi juhtimise oma sõnavõtu ajaks üle aseesimees Arder Välile.

Volikogu liige Andres Ammas.
Olen üks suuremaid taksoteenust kasutav linnakodanik. Olen kursis taksojuhtide muredega ja seetõttu palju nende probleeme kaalunud. Tänane otsus tuleb kinnitada vähemalt ühe asjaolu pärast: taksodes olev teenuste nimekiri sisaldab paljudel teenust “miinimumtasu”, mis on enamasti 35 kr. Probleem on selles, et taksojuhid kasutavad seda teenuse liiki oma suva järgi. Nad tunnistavad, et püsikliendilt seda üldjuhul ei küsita, küll aga kliendilt, kes soovib lühiotsa sõita, näit kaubamajast kultuurikeskuse juurde. Nii väike sõit on taksojuhile kahjulik ja päästab, kui on miinimumtasu. Kahtlustan, et taksojuhid võivad seda tasu küsida linnakülalistelt ja turistidelt, ka liikumispuudega külaliselt, kes peavad seda loomulikuks.
Oma suva järgi ei saa osutada teenust. Tänase otsusega fikseeriksime selgelt, et ei ole miinimumtasu.

Istungi juhataja Andres Ammas tegi ettepaneku lõpetada läbirääkimised.
Hääletati: poolt 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

Muudatusettepanekuid ei esitatud.

Lõppsõna.
Linnasekretär E. Kalev.
Olen nõus Märt Maistega, et seadust ei pea tegema seaduse enda pärast. Peame mõtlema Haapsalu linna elanike taksoteenindamise peale ja tagama turistidele võrdse kohtlemise taksojuhi nn oma inimesega. Ühe takso hinnakirjas on 18 teenust, osal lausa arusaamatuid teenuseid.. Need teenused, mis täna otsuse eelnõus kirjas, on enamusel taksodel olemas. Kordan veel kord, et kui tuleb argumenteeritud ettepanekuid, siis see eelnõu ei ole kivisse raiutud.

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

HÄÄLETATI:
poolt 14 volikogu liiget, vastu 1.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 170 “Taksoveo teenuste loetelu kinnitamine” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 7

Vara võõrandamine (Ehte tn 6/Mängu tn 3, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Linnavalitsus esitas ühe seletuskirja kõikide vara võõrandamise eelnõude juurde.
Tulenevalt eluruumide erastamise seaduse § 22 lg 12 järgi ei ole eluruumid 2004. aasta 1. augustist erastamise objektiks kui eesõigusega erastamiseks ei ole esitatud avaldust eluruumide erastamise seaduse §-s 5 (01.03.1995) sätestatud tähtaegadeks, või kui avalduse esitanud isik on tunnistatud eluruumi erastamise õigusest loobunuks, 2004. aasta 1. augustist erastamise objektiks. Nimetatud eluruumidele ei kohaldata eluruumide erastamise seadusest tulenevaid erisusi ning neid võivad kohalikud omavalitsused võõrandada volikogu kehtestatud korras. Sellest lähtuvalt teeb linnavalitsus ettepaneku võõrandada eluruumid, mille kohta ei ole esitatud avaldust eluruumide erastamise seaduses § 5 nimetatud tähtajaks volikogu poolt kehtestatud korras.

Haapsalu Linnavalitsus moodustas 27. mai 2004 otsusega nr 370 neljaliikmelise korteriomandite hindamise komisjoni.
Nimetatud komisjon koos volikogu õiguskomisjoni esimehega arutasid tekkinud olukorda 23.12.2004 toimunud koosolekul ja arutelu käigus jõuti üksmeelsele otsusele, et üürilepingutega koormatud korteriomandeid ei peaks müüma turuhinnaga ja seda eelkõige põhjusel, et Haapsalu Linnavolikogu oma 25.03.1994 otsusega nr 36 oli võtnud neilt isikutelt korterite erastamise õiguse. Kuulekate linnakodanikena ei esitanud nad tol ajal ka erastamissoovi avaldusi.

Komisjonile teadaolevalt elavad nendes korterites 80% ulatuses väikese sissetulekuga inimesed, põhiliselt eakad. Kuna kõik elamud on väga halvas seisukorras ja renoveerimiseks kulub palju raha, on mõistlik need korteriomandid müüa erastamisaegse baashinnaga 300 kr/m² ja võtta iga korteri puhul arvesse ka hoone kulumist iseloomustavat koefitsienti.

Käesoleval ajal tõstab korteriomandite võõrandamisel tunduvalt nende hinda ka korteri juurde kuuluva maahinna kuuekordne kallinemine. Kui 1995. a said eluruumide erastajad osta maa välja hinnaga 21 kr/m², siis praegu on sama tsooni maahind juba 120 kr/m².

Haapsalu Linnavalitsus toetab eluruumide hindamiskomisjoni seisukohti ja teeb Haapsalu Linnavolikogule alljärgnevad ettepanekud:
	Mitte lähtuda korteriomandite võõrandamisel kehtivatest turuhindadest.

Müüa üürnikele eluruumid baashinnaga 300 kr/m² ja võtta arvesse ka hindamiskomisjoni poolt määratud hoone kulumist iseloomustavat koefitsienti.
Maa hinna arvutamisel võtta aluseks 30.10.2001. a keskkonnaministri määrus nr 50 “Maa korralise hindamise kehtestamine”.

Raha, mis laekub korteriomandite müügist, on linnavalitsus planeerinud uute korterite ostmiseks sundüürnikele. Praeguse seisuga on järjekorras 36 sundüürnikku.

Võttes aluseks Ehte tn 6/Mängu tn 3 üürnike Mai Kuris´e 28. 12. 2003 avalduse, Viktor Ivanov´i 07.01.2004 avalduse, Viktor Agapov´i 15.12.2003 avalduse, Helle Merisaar´e 14.01.2004 avalduse, Natalia Kalm´i 20.12.2003 avalduse, Elle Nigor´i 12.12.2003 avalduse, Linda Maripuu 29.12.2003 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Ehte tn 6/Mängu tn 3, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:004:0290, katastriüksuse pindalaga 556 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 66 700 Eesti krooni korteriomanditena.

Linnavalitsus palub võtta vastu otsus vara võõrandamise kohta Ehte tn 6/Mängu tn 3 osas.

Küsimused ettekandjale.
Volikogu liige Alar Schöönberg.
Kui pikalt on elanikud korteris elanud?
Vastas J. Kurba. Enamikes korterites on samad elanikud juba väga pikka aega elanud. Hetkel mul puuduvad sissekirjutuse andmed.

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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 171 “Vara võõrandamine (Ehte tn 6/Mängu tn 3, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 8

Vara võõrandamine (Kooli tn 3, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Võttes aluseks Kooli tn 3 üürnike Andrus Palm´i 31.12.2004 avalduse, Urve Sinisaar´e 03.12.2003 avalduse, Aivar Zolotov`i 20.01.2003 avalduse, Andres Kolga 29.12.2003 avalduse, Ester Kolga 29.12.2003 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Kooli tn 3, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:005:0480, katastriüksuse pindalaga 1666 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 173 200 krooni korteriomanditena.

Arutasime kommunaalkomisjoniga, et Andrus Palmi (Kooli 3-1) korteriomandi võõrandamise summat tuleb muuta sellepärast, et korteriomandite hindamise komisjonil ei olnud esialgu andmeid, et ta oli endale eluruumi asustusõiguse ostnud vastavalt 1994. aastal.

Kuna nimetatud korteriomandite hindamisel kasutati eluruumide erastamise seaduses ära toodud metoodikat, siis peaks arvestama ka kõiki teisi komponente, mis on ära toodud eluruumide erastamise seaduses § 7, mis kajastab eluruumide hinna määramist.

Nimetatud paragrahv käsib alandada eluruumi hinda summa võrra, mida üürnik on tasunud kohalikule omavalitsusele eluruumi asustusõiguse ostmisel.

Linnavalitsus palub võtta vastu otsus vara võõrandamise kohta Kooli tn 3 osas.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Komisjoni esitas muudatusettepaneku.
“Muuta volikogu 01.04.2005 otsuse eelnõu “Vara võõrandamine (Kooli tn 3, Haapsalu)” punkti 1.1 ja asendada sõnad “36 241 (kolmkümmend kuus tuhat kakssada nelikümmend üks)” sõnadega “33 499 (kolmkümmend kolm tuhat nelisada üheksakümmend üheksa)”
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult

Ettepanek: toetada eelnõud koos muudatusettepanekuga ja võtta vastu otsusena.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

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

Muudatusettepaneku läbivaatamine.
Hääletamist ei nõutud. Muudatus on eelnõusse sisse kirjutatud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani lõpphääletusele ettepaneku toetada eelnõud koos muudatusettepanekuga ja võtta vastu otsusena.

HÄÄLETATI:
poolt 18 volikogu liiget, vastu ei hääletata.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 171 “Vara võõrandamine (Kooli tn 3, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 9

Vara võõrandamine (Promenaadi tn 6, Haapsalu)

KUULATI ettekannet.
Võttes aluseks Promenaadi tn 6 üürnike Rein Vallistu 13.01.2003 avalduse, Ella Saar´e 29.12.2003 avalduse, Helle-Heivi Rüütalu 15.12.2003 avalduse, Naima Laid´i 25.07.2004 avalduse, Maia Vill´i 05.01.2004 avalduse, Marina Bluman´i 06.01.2004 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Promenaadi tn 6, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:004:0320, katastriüksuse pindalaga 940 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 112 800 Eesti krooni korteriomanditena.

Linnavalitsus palub võtta vastu otsus vara võõrandamise kohta Promenaadi 6 osas.

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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 172 “Vara võõrandamine (Promenaadi tn 6, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 10

Vara võõrandamine (Rüütli tn 1, Haapsalu)

KUULATI ettekannet.
Võttes aluseks Rüütli tn 1 üürnike Hermine Košanskaja 05.01.2004 avalduse, Hilda-Lisette Nee 05.01.2004 avalduse, Milania Kuptšenko 04.01.2005 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Rüütli tn 1, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:005:0250, katastriüksuse pindalaga 1389 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 151 000 krooni korteriomanditena.

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.

21Muudatusettepanekuid ei esitatud.

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

HÄÄLETATI:
poolt 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 173 “Vara võõrandamine (Rüütli tn 1, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 11

Vara võõrandamine (Rüütli tn 4, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Võttes aluseks Rüütli tn 4 üürnike Galina Ozdoba 15.12.2003 avalduse, Matti Talbonen`i 15.01.2004 avalduse, Rosalia Piir`i 10.01.2004 avalduse, Sergei Kononov`i 15.01.2004 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Rüütli tn 4, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:005:0200, katastriüksuse pindalaga 654 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 78 500 krooni korteriomanditena.

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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 174 “Vara võõrandamine (Rüütli tn 4, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 12

Vara võõrandamine (Rüütli tn 8a, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Võttes aluseks Rüütli tn 8a üürnike Vaike Hiie 05.01.2004 avalduse, Esta-Velaine Jõeleht´i 05.01.2004 avalduse, Gunnar Kaukes´e 28.12.2003 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Rüütli tn 8a, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:004:0036, katastriüksuse pindalaga 841 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 100 900 Eesti krooni korteriomanditena.

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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 175 “Vara võõrandamine (Rüütli tn 8a, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 13

Vara võõrandamine (Uus tn 21, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Võttes aluseks Uus tn 21 üürnike Bruno Jakobi 20.12.2003 avalduse, Toivo Inslermann´i 10.01.2004 avalduse, Amalie-Miladie Pärnapuu 12.07.2004 avalduse, Merike Silmpärg´i 12.01.2004 avalduse, Tiiu Uik´i 12.01.2004 avalduse, Angeelika Aardemaa 10.12.2003 avalduse, Tamara Palmits´a 10.12.2003 avalduse, Alja Aasa 10.12.2003 avalduse, Maimu Martinson´i 19.12.2003 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud 
korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Uus tn 21, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:007:0018, katastriüksuse pindalaga 1274 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 141 800 Eesti krooni korteriomanditena.

Kommunaalkomisjoniga arutasime, et Tamara Palmitsa (Uus 21-8) korteriomandi võõrandamise summat tuleb muuta sellepärast, et korteriomandite hindamise komisjonil ei olnud esialgu andmeid, et oli endale eluruumi asustusõiguse ostnud vastavalt 1996. aastal.

Kuna nimetatud korteriomandite hindamisel kasutati eluruumide erastamise seaduses ära toodud metoodikat, siis peaks arvestama ka kõiki teisi komponente, mis on ära toodud eluruumide erastamise seaduses § 7, mis kajastab eluruumide hinna määramist.

Nimetatud paragrahv käsib alandada eluruumi hinda summa võrra, mida üürnik on tasunud kohalikule omavalitsusele eluruumi asustusõiguse ostmisel.

Linnavalitsus palub võtta eelnõu vastu arvestades õiguskomisjoni muudatusettepanekut.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI õiguskomisjoni esimehe Märt Maiste kaasettekannet.
Komisjon esitas muudatusettepaneku:
Muuta volikogu 01.04.2005 otsuse eelnõu “Vara võõrandamine (Uus tn 21, Haapsalu)” punkti 1.7 ja asendada sõnad “31 494 (kolmkümmend üks tuhat nelisada üheksakümmend neli)” sõnadega “26 494 (kakskümmend kuus tuhat nelisada üheksakümmend neli)”.
Linnavalitsuse seisukoht: arvestada täielikult.

Komisjoni ettepanek: toetada eelnõud koos muudatusettepanekuga ja võtta vastu otsusena.

Küsimusi kaasettekandjale ei esitatud.
Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

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

Muudatusettepaneku läbivaatamine.
Hääletamist ei nõutud. Muudatus on eelnõusse sisse viidud.

Istungi juhataja Andres Ammas pani lõpphääletusele ettepaneku toetada eelnõud koos muudatusega ja võtta vastu otsusena.

HÄÄLETATI:
poolt 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 176 “Vara võõrandamine (Uus tn 21, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 14

Vara võõrandamine (Väike-Mere tn 7, Haapsalu)

KUULATI aselinnapea Jüri Kurba ettekannet.
Võttes aluseks Väike-Mere tn 7 üürnike Liis Jõeleht´i 05.01.2004 avalduse, Helju Maisalu 15.12.2003 avalduse, Linda Neidre 10.12.2003 avalduse, Elvi Kark´i 27.12.2003 avalduse ja erastatavate eluruumide hindamise komisjoni koostatud korteriomandite hindamise aktid, müüa üürnikele üürilepingutega koormatud kinnistu asukohaga Väike-Mere tn 7, Haapsalu, Läänemaa, katastriüksuse nr 18301:004:0037, katastriüksuse pindalaga 441 m2, maa sihtotstarbega väikeelamumaa ja maa maksustamishinnaga 52 900 Eesti krooni korteriomanditena.

Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

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

Küsimused kaasettekandjale.
Volikogu liige Urmas Sukles küsis, kui palju samu küsimusi veel ootele jääb?
Vastas M. Maiste. Ootel on teine sama suur hulk.

Läbirääkimisteks sõna ei soovitud.

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

Lõppsõna.
Aselinnapea Jüri Kurba. Linnavalitsusel ei olnud tänast paketti kokku pannes prioriteete. Kokku on üle 200 korteri koos korrusmajade elanikega. KredEx-i tähtaeg on lühike, peame kiirustama.

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

HÄÄLETATI:
poolt 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 177 “Vara võõrandamine (Väike-Mere tn 7, Haapsalu)” (protokolli juures).



Päevakorrapunkt nr 15

Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2005 otsuse nr 161 “Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine” muutmine

KUULATI linnasekretär Erko Kalevi ettekannet.
Käesoleva eelnõuga soovib linnavalitsus parandada ekslikult volikogu 28.01.2005 otsusesse nr 161 sattunud ebatäpsuse.
Haapsalu Linnavolikogu 26.03.2004 otsus nr 108 muutis linnamajanduse osakonna linnakeskkonna osakonnaks. Kuna 28.01.2005 otsusega nr 161 tunnistati kehtetuks 2004. aastal kinnitatud struktuur on vaja tunnistada kehtetuks ka 2004. struktuuris tehtud muudatused.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta
Küsimusi ettekandjale ei esitatud.

KUULATI rahanduskomisjoni esimehe Jaak Kanepi 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 18 volikogu liiget, vastu ei hääletatud.

OTSUSTATI:
võtta vastu Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 178 “Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2005 otsuse nr 161 “Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine” muutmine” (protokolli juures).



Andres Ammas
Volikogu esimees

