KEILA LINNAVOLIKOGU 4. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

28. november 2017 nr 11

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.20
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Snežana Ušakova, Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Kalle Kask, Tanel
Mõistus, Erki Fels, Mati Õunloo, Jaan Murdla, Meelis Aab, Märt Jamnes, Oksana Jõe,
Merle Liivand, Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera, Margus Välja, Tanel
Suslov, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: Valdur Vacht, Eike Käsi, Avo Reiska, Jaanus Väljamäe, Kaire Koitne
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
M.Õunloo ettepanek: Keila Linna põhimäärus § 17 ütleb, et kõigil volikogu liikmetele
ja linnavalitsuse liikmetel on õigus osaleda komisjonide koosolekutel. Mul on ettepanek,
et komisjonide koosolekute kutsed saadetakse ka volikogu liikmetele.
T.Mõistus: komisjonide materjalid on sahtlis kõigile kättesaadavad. Volikogu liikmetele
saadab volikogu referent info komisjonide koosolekute toimumise kohta, kui kõigi
komisjoni toimumise aeg on selgunud.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Enno Fels: linnavalitsus võtab volikogu päevakorrast tagasi punkti 7 „Keila linna ja
Harku valla vahelise halduspiiri muutmise taotlemine“
Kinnitati: ühehäälselt (19 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)
3. Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)
4. Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine
5. Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras
6. Audiitori määramine
7. Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: linnavalitsus on tegelenud 2017. aasta III lisaeelarve ja 2018. aasta eelarvega.
Käima läks Keila linna registreerimise kampaania. Praeguseks on kampaania käigus
registreerinud ennast linna 30 täiskasvanut.
10. novembril kohtusime perearstidega. Uude majja kolinud arstid soovivad hoone
renoveerimiseks taotleda Euroopa rahastusest.
Abilinnapeal Timo Suslovil oli kohtumine „Maa ja Vesi“ esindajatega, kes hakkavad
tegelema Lõuna-Keila sadevete probleemiga.
14. novembril toimus Piiri 14 kinnistu edukas müüd enampakkumise teel.
15. novembril kohtusime Timo Susloviga Elroni esindajatega, et arutada piletite
doteerimise küsimust. Otsese lahenduseni me ei jõudnud.
20. novembril algas Kodanikunädal, mis lõppes Väärikate Ülikoolis üritusega.
22. novembril tähistati koolis Keilas hariduse andmise 326. Aastapäeva.
23. novembril oli Kiisa rahvamajas Harjumaa tublide austamise õhtu. Keila ettevõte
Ensto Ensek sai auhinna parima ettevõtjana.
Külastasime Timo Susloviga Harku valda, kus arutasime piiride muutmise küsimust.
24. nov andis linnavalitsus kasutusloa Olerexi tanklale.
1. detsembril kell 18.30 toimub Keila Kooli aulas Soome vabariigi 100. aastapäeva
tähistamise aktus.
3. detsembril on I advent ja jõululaat, kell 16.00 küünalde süütamine linnas.
1. detsembrist algab kultuuripreemia kandidaatide esitamine. Tähtaeg 15. jaanuar.
Jäätmekäitlust teeb linnas AS Keskkonnateenused. Nad soovivad käitlemistasusid
suurendada 27% ja on selles osas meie poole pöördunud.
A.Loog: kas linn peab perearstikeskusele väljastama kasutusloa?
Enno Fels A.Loogile: perearstid on majas teinud kohaldamistöid, päris remonti teinud ei
ole. Seega kasutusluba taotlema ei pea.
K.Tomera: käisin perearstikeskuses ja sisse ei saanud, sest majas oli lõuna. Lisaks on
keeruline trepist üle saanud. Sellised probleemid segavad perearstikeskuse tööd.
Enno Fels M.Õunloole: Elroni rongisõidu linnapoolseks kompensatsiooniks kujuneks
15 000 eurot kuus ja seda kuni Laagrini. Sealt edasi tuleks läbirääkimisi pidama hakata
Tallinna linnaga. Praegu me seda kalli hinna tõttu plaani ei võta.
Erki Fels: me ei saa kaevata õiguskantslerile Tallinna ühistranspordi osas ja samal ajal
otsida ühisosa endagi elanikele tasuta transpordi asjus.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
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A.Reiska: lisaeelarve tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve maht 41 081
euro võrra. Tegemist on täpsustava ja korrigeeriva lisaeelarvega. Tegemist on
korrigeeriva ja täpsustava eelnõuga.
Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 110 000 eurot, põhitegevuse kulud 2 070
eurot, investeerimistegevus kogusummas - 88 800 eurot ja likviidsed varud suurenevad
238 071 euro võrra.
I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
1) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 12 762 eurot.
Harju Maavalitsus eraldas lepingu nr 7-6/77 alusel projekti Uimastiennetuse tegevuste,
Vaimse tervise tegevuste ja Liikumisrühma tegevuste läbiviimiseks 1 700 eurot, kulud
kajastatakse tegevusala majanduskuludes.
Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas Noorte laulu- ja tantsupeo transpordikulude
kompensatsiooniks 2 371 eurot.
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 4 000 eurot Keila
Kultuurikeskusele inventari soetamiseks.
Projekti „Kunst raamatukogus“ korraldamiseks eraldas Tallinna Keskraamatukogu Harju
Maakonnaraamatukogule 500 eurot.
Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule lasteaedades toetamaks
keele- kümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet eraldati 4191 eurot, vahendid
suunatakse lasteaedadele Miki summas 699 eurot ja Vikerkaar summas 3493 eurot
õppevahendite soetamiseks.
2) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 8 579 eurot.
Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 241 31. augustist 2017 aastast eraldatakse täiendavalt
toetusfondi vahendeid 8579 eurot, millised suunatakse järgmiselt:
Tegevusala Riiklik toimetulekutoetus 7 319 eurot ja tegevusala Sotsiaaltoetused
perekondadele ja lastele peretoetused 1260 eurot.
3) Kaupade ja teenuste müügi ja muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet
137 000 euro võrra.
Jõe tn 66-2 korteri müügist laekunud vahendid 27 000 eurot kirjendatakse põhivara
müügi- tuludes ja samas summa suunatakse artiklile riigihankel osalemise tagatisraha
tagastamiseks.
Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada
üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra .Täiendavate
vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Keila Kultuurikeskus investeeringud 7 000
euro võrra (sokli- ja trepitööde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse artiklile riigihankel
osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41
30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulusid 4300 euro
võrra.
Tulumakse täiendava laekumise jaotamata osa suurendab linna kassajääki.
II) Eelarve tulusid ja kulusid vähendatakse 117 260 euro võrra.
Vastavalt Harjumaa Muuseumi taotlusele vähendatakse 2017. a Kultuuriministeeriumi
toetust ja Harjumaa Muuseumi majanduskulude kinnistute remondivahendeid 50 000
euro võrra.
Projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine“ toetust vähendada summas 67 260 eurot ja samas
summas vähendada tegevusala investeeringuid.
III) Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
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Projekti „Raudtee peatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ investeeringuid
vähendada 51 200 euro võrra ja projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine“ investeeringuid
vähendada summas 11 800 eurot, vähenduste arvelt suurendada tegevusala Avalike alade
puhastus majandamiskulusid 10 000 euro võrra, ja 11 000 euro võrra Puhkeparkide ja
baaside tegevusala, et soetada talvevalgustus ja mänguatraktsioon Loodeosas, suurendada
tegevusala Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine kulusid 2000 euro võrra.
40 000 euro võrra suurendada artiklit riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.
Keila Noortekeskuse majanduskulusid suurendatakse 8 000 euro võrra tegevusala Elamuja kommunaalmajanduse majandamiskulude arvelt.
Lasteaed Vikerkaar inventari soetamise investeeringuid vähendatakse ja majanduskulusid
suurendatakse 5 800 euro võrra.
Tegevusala Muud hariduse abiteenused personalikulusid vähendatakse 4 000 euro võrra
ja samas summas suurendatakse majanduskulusid.
A.Reiska M.Õunloole: Kultuuriministeerium eraldas selleks aastaks linnale Harjumaa
muuseumi korrastamiseks 50 000 eurot. Esitasime taotluse selle summa järgmisele
aastale tõstmiseks ja selle ka Kultuuriministeeriumi poolt rahuldati.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjoni toetas ettepanekut saata eelnõu
volikokku esimesele lugemisele.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjoni toetas ettepanekut saata eelnõu
volikokku esimesele lugemisele.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas ettepanekut saata eelnõu
volikokku esimesele lugemisele.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjoni toetas ettepanekut saata eelnõu
volikokku esimesele lugemisele. Komisjoni tegi ettepaneku lisada lisaeelarvesse
kaasavale eelarvele suunatud summad.
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see
teisele lugemisele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) lõpetada määruse esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: esitatava eelarve seletuskirjas on ära toodud 2016. eelarveaasta tegelikud,
2017. aastaks kinnitatud ning 2018. eelarveaastaks kavandatud andmed.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve
osadest ning on tekkepõhine.
Sotsiaaltoetuse liike on 14, nendest uus on 230 eurone matusetoetus. Kooli minevate laste
toetust, transporditoetust ja toitlustustoetust on suurendatud.
Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on
põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 11 171 612 eurot, põhitegevuse
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omakuludeks 10 569 018 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -937 375 eurot,
finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -125 900 eurot ja likviidsete varade muu
vähenemine summas -460 681 eurot.
Käesolevaga esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid
11,1 miljonit eurot, mis on 5,5% rohkem kui 2017. aastal.
Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 84,6% põhitegevuse
tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks
140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2018. aastal on kavandatud 2017.
aastal planeeritud laekumisest 5,1% enam. Maamaksu laekumise prognoosimisel on
arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga.
Kaupade ja teenuste müügi tululiigis on planeeritava laekumise 9,2% kasvu aluseks
eelkõige muutus lasteaedade ja kooli osalustasudes.
Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 9000 eurot, mis sisaldab laekumisi
ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.
Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000
eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 94 200
eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2018. aastaks kavandatakse arvestuslikult 402
900 eurot. 2017. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 489 last.
Muusikakooli õppemaks on 40 eurot ja see järgmisel aastal ei tõuse.
Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 78 600 eurot. Tuludesse on lisandunud
Harjumaa Muuseumi renditulu on vastavusse viidud tegelikuga ja vähendatud Keila
Sotsiaalkeskuse renditulusid.
Muud tulud on 2018. aastaks planeeritud 42 300 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest
ja 6000 eurot laekumisi Harjumaa Muuseumi kaupade müügituludelt ning 15 000 eurot
tulusid trahvidest.
Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2015. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,17
protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 9,4
protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7% töötasu kasv ja oluline mõju on
struktuurimuudatustel.
Erandiks on lasteaiad, kus lasteaia õpetajate palk on 85% õpetajate palgast ehk 980 eurot.
Muusikakooli iga õpetaja palgaks on arvestatud 1040 eurot.
Keila linna 2018. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja
põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja
finantskulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve -937 375 eurot.
Põhivara soetusest kogusummas 766 875 eurot on suurimad kavandatud investeeringud
233 000 eurot linnamajanduse valdkonda. Samuti planeeritakse Keila Hariduse
Sihtasutusele laenumaksete tasumiseks 520 000 eurot (millest 170 000 eurot moodustab
Keila Tervisekeskuse osa ost SA-lt), lasteaed Miki projekteerimistööde lõpetamiseks
nähakse ette 158 000 eurot. Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde jätkamiseks
kavandatakse käesolevas eelarves 25 000 eurot.
Finantskulud arvestavad olemasolevate laenulepingute intressikulusid.
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Keila linna finantskohustus koosneb ühest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2018.
aasta alguseks on 255 250 eurot. 2018. aasta jooksul tasub linn krediidiasutustele laenude
põhiosa summas 125 900 eurot.
Vastavalt KOFS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse
põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti
volikogu poolt vastu määrusega nr 9, 29. augustil 2017. aastal. Vastuvõetud
eelarvestrateegias oli 2018. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 55,1
protsenti.
Keila linna 2018. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse
planeeritavat kassajääki summas 1 131 000 eurot.
A.Reiska M.Õunloole: koolitoidu summad on seletuskirja tabelis eksitavad ja need tuleb
üle vaadata. Tänan tähelepanu juhtimast.
A.Loog: parandusettepanekuid eelnõule saab teha kuni 4 detsembrini 18.00-ni.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjoni toetas ettepanekut saata
volikokku esimesele lugemisele.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjoni toetas ettepanekut saata
volikokku esimesele lugemisele.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas ettepanekut saata
volikokku esimesele lugemisele.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjoni toetas ettepanekut saata
volikokku esimesele lugemisele.

eelnõu
eelnõu
eelnõu
eelnõu

T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see
teisele lugemisele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) lõpetada määruse esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
Päevakorrapunkt 4
Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Põhjakaare tn 3 (endise aadressiga Piiri tn 16) kinnistu võõrandamise
enampakkumisel otsustas Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsusega nr 33. Käesoleva
otsuse eelnõu eesmärk on enampakkumise tulemuste kinnitamine, millega Keila linn
müüs Keila linnas Põhjakaare tn 3 asuv kinnistu aktsiaseltsile ESPAK hinnaga 928 000
eurot. Enampakkumisel osales 2 pakkujat.
T.Suslov M.Aabile: kinnistu suuruseks on üle 2 hektari.
T.Suslov M.Õunloole: ESPAK on väga huvitatud linna ehituspoe rajamisest.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 57
„Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine”.
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Päevakorrapunkt 5
Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: ettepanek on müüa eelläbirääkimistega pakkumisel kulude vähendamiseks ja
võimalusel ka tulu saamiseks Keilas Ülesõidu tn 1 asuv kinnistu, kuna see ei ole
avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik. Rendisuhe hoonet rentiva Keila
Perearstikeskusega lõpeb 1. detsembrist 2017.
Ülesõidu tn 1 kinnistu turuväärtus on 135 000 eurot, tegemist on pakkumiste alghinnaga
maale. Oluline pakkujate puhul on lisaks pakutavale hinnale ka see, mida soovitakse
ehitada.
Timo Suslov K.Tomerale: kinnistule on detailplaneering tehtud ja sellest peab praegu
lähtuma.
Enno Fels: tegemist on segahoonestusmaaga (äri- , sotsiaal-, elamumaa) ja seega saab
sinna ehitada mitmeid asju k.a osaliselt kortereid.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 58
„Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras”.
Päevakorrapunkt 6
Audiitori määramine
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eelnõuga tehakse ettepanek määrata audiitoriks Keila linna
majandusaasta aruannetele arvamuse andmiseks Grant Thornton Baltic OÜ.
Keila linna auditeerimisega kaasnevad kulutused on 8000 eurot, millele lisandub
käibemaks, planeeritakse vastavalt proportsionaalselt (s.o. iga-aastaselt 4000 eurot) 2018.
ja 2019. aasta Keila linna eelarvesse.
Pakkumine tehti kolmele ettevõttele, kellest kaks esitasid oma pakkumise.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 59
„Audiitori määramine”.
Päevakorrapunkt 7
Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine
T.Mõistus andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: otsuse eelnõu eesmärk on koostada Pargi 30 kinnistu ning lähiala
detailplaneering, millega jagatakse ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega kinnistust
krundid 5 korterelamule ning määratakse nendele elamumaa sihtotstarve ja ehitusõiguse
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ulatus kaasaegsete kuni 5 korruseliste korterelamute rajamiseks, lisaks määratakse kujad,
kitsendused ja servituutide vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, lastemänguväljaku,
parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude vajadused ja seatakse
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Planeeritav ala koosneb Pargi 30 kinnistust mille suurus on 7 hektari suur ja sihtotstarve
on 100% sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike hoonete maa ning külgnevast lähialast. Pargi
30 kinnistu on hoonestatud, seal asub 1989. aastast kasutuses olnud haiglahoone. Haigla
ja elamute vahele jääb toetav kõrghaljastus.
Detailplaneeringu eesmärk näeb ette Keila linna üldplaneeringu juhtfunktsiooni
muutmist.
Oleme teinud kinnistule dendroloogia ja keskkonna mõju eelhindamine.
Majade juurde pääseb läbi kinnistu. 2/3 parkimist on majadel all. Esimesed 2 korrust on
tehnilised ruumid ja edasi korterid. Vajalik on ilmselt mürauuring.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja läbi viia ei ole, sest üksikute majade ehitus
piirkonnale keskkonna mõju kaasa ei too.
T.Mõistus: seoses liikluskoormuse olulise suurenemisega tuleks planeeringuga seoses
arendajal välja arendada Keila Tervisekeskuse/ Keila Kooli ristmiku ja selle piirkonna
ümbruse liikluskorralduse väljaarendamine.
K.Koitne: kõik planeeringust tulenevad kohustused on planeerijale edasi antud.
Liiklusuuringute järel saab otsustada, kas panna talle veel vastavaid kohustusi.
Kortereid tuleb 104. Autode parkimine saab olema korraldatud ristkasutusega.
Praeguseks asfalteeritud alad tuleb efektiivselt kasutusele võtta.
M.Jamnes: kindlasti tuleb teha korrektne mürauuring, sest kõrval on suure müraga tehas.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul ja
toetas ettepanekut keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 60
„Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine”.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 19. detsembril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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