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NELJANDA KOOSSEISU

JUHATUSE KOOSOLEKU P R O T O K O L L

Haapsalu,								21. aprill 2005 nr 28




Algus kell 16.00, lõpp kell 16.50

Juhatas		volikogu esimees Andres Ammas
Protokollis	volikogu kantselei juhataja Elvi Puda
Osalesid	Andres Ammas, Toivo Hein, Lauri Luik, Märt Maiste, Arder Väli
Puudus		Kaido Antsve, Jaak Kanepi, Raimond Lunev, Alar Schönberg, Urmas Sukles

Kutsutud	linnapea Teet Kallasvee

Kinnitati järgmine päevakord:
Haapsalu Linnavolikogu 29.04.2005 istungi päevakorra projekti koostamine
Muud


Päevakorrapunkt nr 1

Haapsalu Linnavolikogu 29.04.2005 istungi päevakorra projekti koostamine

KUULATI juhtivkomisjonide esimeeste ettepanekuid.

Ühehäälselt
OTSUSTATI:
esitada volikogule kinnitamiseks alljärgnev 30. istungi päevakord.

1. Haapsalu linna 2005. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. a eelarve muutmine, esimene lugemine
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			rahanduskomisjon

2. Haapsalu Linnavolikogu 28.11.2003 määruse nr 24 “Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määruse nr 1 “Alkoholi jaemüügi reguleerimine ja alkoholiga kauplemise aja piiramine” muutmine” muutmine
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			õiguskomisjon


3. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			kommunaalkomisjon

4. Volituste andmine nimeseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			õiguskomisjon

5. Vara võõrandamine (Raudtee tn 18, Haapsalu)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			õiguskomisjon

6. Vara võõrandamine (Kalda tn 3-2, Haapsalu)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			õiguskomisjon

7. Vara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Sadama tn 4-5, Haapsalu)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			õiguskomisjon

8. Detailplaneeringu kehtestamine (Posti tn 34, Haapsalu)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			kommunaalkomisjon

9. Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 13, Haapsalu)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			kommunaalkomisjon

10. Detailplaneeringu kehtestamine (Õhtu kalda ja raudteetammi vaheline ala)
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			kommunaalkomisjon

11. Haapsalu Linnavolikogu 17.12.2004 otsuse nr 156 muutmine
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			kommunaalkomisjon

12. Haapsalu linna 2005. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna 2005. a eelarve muutmine, teine lugemine
Ettekandja				linnavalitsus
Kaasettekandja			rahanduskomisjon


Päevakorrapunkt nr 1

Muud

KUULATI volikogu esimeest Andres Ammast.
2004. a juulikuus külastas Haapsalu koostööpartneri Fundao linna delegatsioon Haapsalut ja visiidi käigus sõlmiti sõpruse ja koostöö arendamise leping. Linnavalitsus sai vastukülaskäigu kutse 5. kuni 9. maini k.a. Linnavalitsus palub nimetada linna delegatsiooni koosseisu ka kaks linnavolikogu liiget.

OTSUSTATI:
Esitada linnavolikogu esindajatena Haapsalu Linnavalitsuse nimetatud delegatsiooni koosseisu kaks esindajat, nimeliselt linnavolikogu juhatuse liikmed Lauri Luik ja Toivo Hein.


KUULATI linnapea Teet Kallasvee informatsiooni töös olevate olulisemate projektide osas.
	Haapsalu rannapiirkonna infrastruktuuri arendusprojekt “Haapsalu - merelinn”
Haapsalu ranna-aladel on mitmeid objekte, mida peaks arendama, osa nendest on otsesed turismimagnetid (Kuursaal, Promenaad, Tšaikovski pink jne), osa rohkem kohalikele mõeldud (Paralepa rand). Haapsalu kavatseb oma rannaala (kui linna ja piirkonna peamise turismimagneti ehk piirkonna konkurentsivõime peamise aluse) seisukorda tõsta nii, et see muutuks turistidele rohkem atraktiivseks, oleks aluseks ettevõtluse arengule.

	Enne suve valmib kaks lisaeelarve eelnõud linna tänavate, kõnniteede ehitamiseks ja korrastamiseks, seda ka Karja tänava osas.
Jätkub vara võõrandamine linnakodanikele, kellel seni puudus võimalus erastada oma elamispind.
AS Haapsalu Kuurort aktsiate müügist laekunud vahendite kasutamisest.

Juhatuse liikme Arder Väli ettepanek: müügist laekunud rahast kulutada 2005. aastal 1/3; 2/3 summadest jätta otsustamiseks uuele volikogule.
Selgitada välja vajalikumad projektid ja reastada otstarbekuse järgi ning teha poliitiliste jõudude kokkulepe konsensuslikkuse alusel.

Volikogu esimehe Andres Ammas: vajalik on vaadelda igat projekti eraldi.

OTSUSTATI: võtta linnapea informatsioonid teadmiseks.




Andres Ammas 					
Juhataja						Elvi Puda											Protokollija

