HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 11
Võsul, 19. juunil 2018 kell 16:00.
Istungil osales 16 volikogu liiget: Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve Kingumets,
Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin
Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Kristjan Alanurme.
Istungil ei osalenud Krista Keedus.
Määrusega nr 28
kinnitati Võsu Kooli arengukava aastateks 2018-2022.
Määrusega nr 29
kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
Määrusega nr 30
muudeti Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määrust nr 27 „Pädevuse delegeerimine“.
Määrusega nr 31
tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 09.10.2008 määrus nr 80 “Ametiautode ja isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kord” , Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrus nr 21 „Vihula valla esindamise
korra kinnitamine“ ja Haljala Vallavolikogu 19.08.2003 määrus nr 14 „Haljala valla esindamise korra
kehtestamine“.
Otsusega nr 50
kooskõlastati Võsu Kooli sisehindamise aruanne 2015-2018.
Otsusega nr 51
kinnitati Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Otsusega nr 52
otsustati osaleda projektis „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ ja garanteeriti
omafinantseeringu 13 939,00 eurot tasumine.
Otsusega nr 53
anti vallavalitsusele nõusolek avatud riigihanke „Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine“ korraldamiseks.
Otsusega nr 54
otsustati koormata hoonestusõigusega 25 aastaks avaliku enampakkumise korras järgmised valla
munitsipaalomandis olevad krundid Haljala alevikus: Uus põik 7, Uus põik 23, Uus põik 21, Uus põik 19,
Uus põik 18, Uus põik 16, Uus põik 14. Hoonestusõiguse tasu alghinnaks kinnitati 2,54 eurot kinnistu
üldpinna ühe ruutmeetri kohta kogu perioodi eest.
Otsusega nr 55
anti nõusolek vallale kuuluvale kinnistule Uus põik 25 Haljala alevikus seatud hoonestusõiguse
võõrandamiseks. Hoonestusõiguse võõrandamise nõusolek anti tingimusel, et hoonestusõiguse omandajale
lähevad üle kõik valla ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingust tulenevad
õigused ja kohustused.
Otsusega nr 56
muudeti volikogu komisjonide koosseise:
- eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete nimekirjast arvati välja Tea Treufeldt (valitud aseesimeheks)
ning nimetati komisjoni liikmeks Arvi Ööpik;
- keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks nimetati Kristjan Alanurme;
- kultuuri- ja spordikomisjoni kooseisust arvati välja Swen Pahkla.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

