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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.25
Istungit juhatas: Jaan Murdla
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: M.Käver, S.Ušakova, V.Harkovski, M.Krusel, V.Paalaroos,
A.Adoberg, G.Vaikma, K.Kask, A.Kokser, Erki Fels, I.Laido, M.Õunloo, J.Murdla,
I.Krustok, Ü.Lindus;
Puudusid: T.Mõistus, L.Mägi;
Kutsutud: V.Vacht, M.Mäger, Enno Fels, T.Suslov, E.Käsi, K.Koitne, A.Reiska,
J.Väljamäe, L.Henno (registreerimisleht lisatud protokollile).
J.Murdla avas istungi.
Tulenevalt KOKS § 50 ja § 50’ luges J.Murdla ette linnavalitsuse liikmete teated nende
kõrvaltegevuste kohta.
J.Murdla avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keila linnapea aruanne
Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Tööstuspiirkond)
Rahalise kohustuse võtmine (turva, elekter, pargid)
Osaühingule Varahooldus linnavara üleandmiseks nõusoleku andmine
Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas
Tallinna mnt 25 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Nooruse 6/ Aasa 1 detailplaneeringu kehtestamine
Piiri 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
J.Murdla andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: oktoobris, novembris on uus volikogu teinud ära suure töö - seadnud end
töökorda. Valitud on volikogu esimees, aseesimees, komisjonide juhid, liikmed. Samuti
on valitud linnapea ning valitsus.
Oktoobrikuus laekus tulumaksu 540 247 eurot, mida on 8,3% enam kui mullu.
Kokku on 10 kuuga laekunud 8,4% enam kui mullu, kuid plaan on 9,5% seega 1,1% ehk
~70 000 eurot on alalaekumist.
Muust toimunust novembris:
Alustati linna talvise kaunistamisega, paigaldati jõulukuusk. Ilmselt viimast korda toodi
Keila Kultuurikeskuse juurde jõulukuusk. Kuusk toodi Valkse küla servalt, Paldiski
maantee ja Keila-Joe tee ristmiku juurest.
Varahooldus puhastas kultuurikeskuse hoone vihmaveerenne sinna kahe aasta jooksul
kogunenud saastast. Kahe päevaga koguti ca 1,6 tonni sõnnikut, mulda ja rohtu.
7.novembril tõi Keila Lions klubi sotsiaalkeskusesse ca pool tonni Tuula küla põllul
kasvatatud kartuleid. See jagatakse vähekindlustatud lastega peredele.
8.novembril toimus Harjumaa Tervisekonverents 2013 "Märka, hooli ja hoia".
Konverentsi avasid Keila abilinnapea Eike Käsi ja Harju Maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders. Konverentsi kuulutati välja Harjumaa
Terviseedendaja 2013, kelleks osutus Kehra Sotsiaalkeskuse tegevusjuhataja Anu
Kirsman. Juttu oli veel küberkiusamisest, turvalisest koolist, sotsiaalsetest oskustest,
„läbipõlemisest", une kvaliteedist, muusikateraapiast ning isiklikust psühhohügieenist.
16.novembril väljastas Linnavalitsus AS-ile Keila Veskid ehitusloa Veski 8 asuva 6korruselise teraviljakuivati/jahuveski rekonstrueerimiseks toiduainetetööstuse hooneks.
Tehnoloogia on ümberprojekteeritud jahvatatud kakao tootmiseks. Töökohti on ette
nähtud 18;
17.novembril külastasid Keilat Eesti Gaidide Liidu kõige nooremad gaidid (umbes 60 last
vanuses 7-11). Neil toimus Keilas fotomatk. Teiste objektide hulgas külastasid nad ka
Keila Linnavalitsust, kus neile tegid ekskursiooni abilinnapea Timo Suslov ja
linnavolikogu liige Erki Fels.
Keila tervisekeskuses toimus Eesti meeste karikavõistluste veerandfinaal Kalev Cramo vs
TTÜ Korvpalliklubi. Võitis Kalev-Cramo 79:61.
20. novembril olid Keilas 2 päeval külalised Satakunta maakonnast – sealsed
sotsiaaltöötajad. Külastati Sotsiaalkeskust, Töökeskust ja Noortekeskust. Keila Koolis
toimus Satakunna maakonna varajase märkamise konverents.
21. novembril oli Töövarjupäev. Minu töövarjuks oli Keila Kooli õpilane Katariina
Murdla.
Pärastlõunal oli Keila lasteaedade õpetajad Vikerkaare lasteaias kogemuste vahetamise
konverents "Õpetajalt õpetajale".
Vabariigi Valitsus tegi oma 21. novembri istungil Keila jaoks väga olulise otsuse: raha
eraldamine Rahandusministeeriumile ja volituse andmine Keila linnaga kokkuleppe
sõlmimiseks (Paldiski soojamajanduse arendamiseks võetud laenu kulud). Eelnõuga
eraldatakse Keila linnale Vabariigi Valitsuse reservist 990 000 eurot Paldiski linnale
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kuuluva katlamaja boileri üleviimiseks masuudiküttelt bioenergia tarbimisele võetud
laenu tasumise katteks.
Sellekohase lepingu rahade eraldamisest kirjutan koos rahandusministriga alla lähiajal.
Raha tuleb laenukohustuste vähendamiseks.
Enno Fels luges ette alla kirjutatava lepingu sisu ja andis selle volikogu esimehele üle.
E.Fels: eelmisel nädalal toimus ringkonnakohtu istung kohtuvaidluses Edvin Rajamäe
nõudes Keila linna vastu, kus kohtunik soovitas pooltel leida kompromisslahendus ning
anda kohtule teada, kas esitatakse kompromissettepanek. Kui kohtu soovitust järgida,
annab see võimaluse tingimuste osas läbi rääkida. Kompromisslahenduse peab kinnitama
volikogu. Kui kompromisslahendust mitte otsida, siis peab linn arvestama sellega, et
detsembris tehtav kohtuotsus, mis väga suure tõenäosusega tuleb linna kahjuks, võidakse
kohe täitmisele pöörata.
I.Laido: 10.04.2012 on Keila Linnavalitsus registreerinud kahju hüvitamise nõude, mis
on esitatud seoses Pae 11 toimunud liiklusõnnetusega ja sellega seotud kahjunõudega.
Linnakodanik soovib teada, kui kaugele kahjunõude menetlusega linnavalitsus jõudnud
on?
E.Fels I.Laidole: kahjunõudeid on esitatud linnavalitsusele mitu. Ma ei oska praegu
vastata, kui kaugel antud kahjunõude menetlus on.
I.Laido: kes võtab vastutuse, et selle aasta jõulukuusk on nii väike?
T.Suslov I.Laidole: jõulukuuse valimine toimus koos linnaaednikuga. Loodame, et kui
sellele ehted ja tuled peale tulevad, siis saab tulemus hea olema.
E.Fels: meie statsionaarne jõulukuusk on pikem, selle võtame kasutusele järgmisel aastal.
A.Kokser: linnavalitsus peab järgmise aasta eelarve esitama volikogule 1. detsembriks.
E.Fels: see aasta on erinev seoses valimistega. Põhimõtteliselt on järgmise aasta eelarve
valmis ja soovime selle esitada detsembrikuu volikogu istungile.
M.Käver: kas Töövarjupäeval oli linnapea varjuks soovijaid palju?
E.Fels: ma ei oska öelda, kas oli mitmeid huvilisi. Minu töövari esitas ise soovi tulla
mulle töövarjuks. Meil oli väga meeldiv tööpäev.
A.Kokser: miks ei olnud volikogu istungi protokolli õigeaegselt linna kodulehel?
J.Murdla: pean selle välja uurima, sest volikogu esimeest täna ennast kohal ei ole.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Tööstuspiirkond)
J.Murdla andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu on seotu Tööstuspiirkonna projekti lõpetamisega. Käesoleva otsuse
eelnõuga tehakse ettepanek võõrandada AS-le Keila Vesi Keila Tööstuspiirkonna
arendamise projekti käigus rajatud ja/või omandatud ja/või rekonstrueeritud vee-,
kanalisatsiooni-, kanalisatsioonisurve-, sademevee- ja toorveetorustikud, millised on
Keila linna kasuks erinevate eraisikute omandis olevatele kinnistutele ning reformimata
maale seatud ning seatavate isiklike kasutusõiguste osad ning Tööstuse tn 3 asuv
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kinnistu. Keila linnavalitsus on teinud ettepaneku müüa Keilas Tööstuse 3 asuv kinnistu,
mille oluliseks osaks on pumpla, veevarustuse ja kanalisatsiooni paremaks
korraldamiseks AS-le Keila Vesi orienteeruvalt 240 tuhande euro eest. Võõrandamine
toimub jääkväärtusega seisuga 31.12.2013.
Kui volikogu annab linnavalitsusele loa toiminguid teha, siis hindab seda audiitor ja
lisaks peab oma nõusoleku andma EAS.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud
J.Murdla pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 1 ei osalenud hääletamisel (M.Õunloo)) eelnõu
vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 53 „Linnavara võõrandamine
otsustuskorras“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 3
Rahalise kohustuse võtmine (turva, elekter, pargid)
J.Murdla andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsuse eelnõu eesmärk on lubada Keila Linnavalitsusel läbi viia riigihanked
elektrienergia ostmiseks 2014. aastal ja Keila linna parkide ja haljasalade aastaringseks
hooldamiseks aastatel 2014-2016, ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi, samuti
võtta rahalisi kohustusi seoses patrullteenuse osutamise tellimisega Keila linnas 2014.
aastal.
Turvahanke suuruseks on 3600 eurot aastas. Oleme arvestanud sellega, et linna tuleb
Lääne-Harjumaa politseiprefektuur, millega peaks linnas turvalisus veelgi suurenema.
Turvafirmaga G4S on meil sujunud koostöö hästi.
Elektrienergia ostuks sõlmitud hetkel kehtiv üheaastane hankeleping Eesti Energiaga
lõpeb 31. detsembril 2013. Eeldatav maksumus 2014. aastal koos käibemaksuga on ca
145 000 - 150 000 eurot. Võtame pakkumised ühetariifsele ja kahetariifsele elektrile.
Elektriarve suuruse sõltub suuresti aastast.
Haljasalade leping lõppeb järgmise aasta veebruaris. Uue hanke eeldatav maksumus koos
käibemaksuga on ca 185 000 eurot, arvestades uues lepingus planeeritavat hooldatavate
alade mahu suurenemist. See summa on planeeritud kolme aasta peale.
Leian, et ei ole otstarbekas kirjutada otsusesse sisse hanke maksimummäärad.
Elektrihange on riigihangete süsteemis juba üleval ja pakkumisi on senini tulnud 4.
Loodame, et edaspidi elektriturg korrastub ja seepärast oleme praegu teinud hanke aasta
peale.
T.Suslov I.Laidole: patrullteenust oleme soovinud aastaks, sest me ei tea veel, kuidas
edaspidi linnas korravalve toimuma hakkama. Keilasse tuleb järgmine aasta LääneHarjumaa politseiprefektuur ja ümber vaadatakse turvakaamerate töö.
Haljastus on ala, kuhu peab hanke võitja palju investeerima ja keegi ei soovi ainult
aastaks lepingut sõlmida.
Parkide niitmisalad on suurenenud, s.h Jõepargis kaldaalad.
A.Kokser: leian, et eelnõus peavad hangete piirmäärad sees olema.
T.Suslov A.Kokserile: seadus piirmäärade kehtestamist ei nõua.
J.Murdla: hanke sisestamisel pannakse ka piirmäär sisse.
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E.Fels: hanke tingimustes peavad piirmäärad sees olema, mitte selles otsuses.
A.Kokser: otsuses peavad olema samad piirmäärad, mis praegu seletuskirjas on.
E.Fels: praegu järgmise aasta eelarvet veel ei ole. Me ei tea, milline tuleb elektrihind
aasta lõpus. See oleneb palju ilmastikust.
Heakorrahankesse minev summa on see, mida me oleme nõus välja käima.
J.Murdla: leian, et piirmäärasid ei pea otsusesse kirjutama. Linnavalitsus peab järgima
seletuskirjas antud piirhindu.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul. Komisjon
juhtis tähelepanu, et haljastuse hanke väljakuulutamisel oleks sinna sisse kirjutatud
lauluväljaku piirkond.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Komisjon tegi ettepaneku, et linnavalitsus korraldaks elektrihanke kevadel-suvel, siis on
elekter odavam.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon ei toetanud eelnõud esitatud
kujul. Komisjon soovis, et otsuses oleks piirnumbrid sisse kirjutatud.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (10 poolt, 5 vastu) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 54“ Rahalise kohustuse võtmine“ (otsus lisatud protokollile).
J.Murdla kuulutas välja vaheaja kell 19.00
Istung jätkus kell 19.10
Päevakorrapunkt 4
Osaühingule Varahooldus linnavara üleandmiseks nõusoleku andmine
J.Murdla andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: käesoleva otsuse eelnõuga tehakse ettepanek anda linnavalitsusele nõusolek
linnavara üleandmiseks OÜ-le Varahooldus mitterahalise sissemaksena osakapitali
suurendamiseks. Mitterahalise sissemakse esemeks on tänavavalgustuse rajatised, mille
jääkväärtus on ca 24 000 eurot, selle vara üleandmiseks tuleb seada kinnistutele, millel
vara asub, isiklik kasutusõigus osaühingu Varahooldus kasuks, kuna rajatised asuvad
Keila linnale kuuluvatel kinnistusraamatusse kantud tänavamaadel (Linnuse tänav ja
Tööstuse tänav).
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 1 ei hääletanud (M.Õunloo)) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 55“Osaühingule Varahooldus linnavara üleandmiseks
nõusoleku andmine“ (otsus lisatud protokollile).

5

Päevakorrapunkt 5
Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas
J.Murdla andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: määrus on viidud nõuetekohasesse vormistusse, et seda saaks Riigi Teatajas
avaldada.
Praegu oleme planeerinud maksumääraks 7 eurot ruutmeetri kohta. Vanas määruses oli
reklaami hinnaks 100 krooni s.o 6,39 eurot. Nüüd on see ümardatud 7 eurole. Esialgne
ettepanek oli 10 eurot ruutmeetri kohta, aga eeldatav tulu ei ole nii märkimisväärne, et
maksumäära tõsta 10 eurole.
Oleme reklaampindade tellijaid eelnõust informeerinud. Enne määruse jõustumist
reklaami paigaldamiseks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse
tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
11 “Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas“ (määrus
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Tallinna mnt 25 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
J.Murdla andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: tegemist on ühe krundi detailplaneeringuga, mis asub linna peavärava juures
ja seepärast olulise tähtsusega. Eskiisi staadiumist alates on tihe koostöö olnud Heina
tänava eramute omanikega. Nende kõigiga on kokkulepped sõlmitud (tekkinud
probleemid lahendati läbirääkimistega).
Kinnistu jääb Keila jõe ehituskeeluvööndisse. Avalik arutelu toimus möödunud aasta
suvel. Detailplaneering on läbinud kõik menetlusetapid. Sealhulgas on toimunud ka
maavanema järelevalve.
Välja on töötatud ajutine liikluslahendus, mis kehtib seni, kuni Maanteeamet on välja
ehitanud uue liikluslahenduse.
Tulevikus käsitleme Paldiski maanteed linnasisese teena.
I.Laido: miks ei ole tehtud keskkonnamõjude hindamist, kui keskkonnaohud on olemas?
K.Koitne I.Laido: paigaldatud on drenaažitorustik, mis juhib sadeveed ära.
Keskkonnamõjude hindamine ei lahenda küsimust, vaid juhib ohtudele tähelepanu. Meil
on kõik keskkonnaohud teada ja seepärast pole uuringut vaja teha. Planeering on
kooskõlastatud Keskkonnaameti ja AS-ga Keila Vesi. Teadmine tuleb praktikast, mis
tuleneb piirkonda juba teostatud ehituste arvelt.
K.Koitne A.Kokser: arendaja on piirdeaiast, mis on ette nähtud kinnistu ja eramajade
vahele, huvitatud. Ma ei näe põhjust, miks peaks piirdeaed ehitamata jääma.
Tulenevalt hoone asukohast saame me arhitektuurilisi nõudeid seada.
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Arendaja esindaja Lauri Henno: detailplaneeringus määratakse ehitusmahud.
Arhitektuuritingimused määratakse edaspidi. Hoone kõrguseks on 8-10 meetrit ja vaateid
hoone ära ei varja.
Piirdeaia ehitamine toimub kokkuleppel eramajade kinnistute omanikega.
Täpne liiklusskeem selgub siis, kui on paigas maja täpne kuju.
L.Henno M.Käverile: ehitusperioodil on liikluskorraldus sarnane praegusega, aga sisse
on toodud ajutise liikluskorralduse täpsustused.
Soovime hakata ehitama kevadel ja valmis saada sügisel.
L.Henno I.Laidole: oleme kursis, et Luha tänava otsas aeg-ajalt uputab. Oleme sellega
arvestanud ja paigutame drenaažitorustiku. Nende paigutamise planeerimine seisab veel
ees.
M.Käver: kuna Maxima kontseptsioon on välja töötatud, siis on linnal on väga raske
oma soove peale suruda.
K.Koitne: erinevatel Maximatel on erinevaid lahendusi. Meie linnas ei saa tüüplahendust
teha, sest asukoht ei võimalda seda.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul,
tingimusel, et arhitektuurilises lahenduses oleks hoone kena.
J.Murdla pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (10 poolt, 5 vastu) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 56“Tallinna mnt 25 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu
kehtestamine„ (otsus lisatud protokollile).
Erki Fels lahkus kell 20.05
Päevakorrapunkt 7
Nooruse 6/ Aasa 1 detailplaneeringu kehtestamine
J.Murdla andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: detailplaneeringu eesmärk on Nooruse 6/ Aasa 1 määrata uus ehitusõiguse
ulatus ja tingimused üksikelamu laiendamiseks. Nooruse 6/ Aasa 1 kinnistu suurus on
1017 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistule on lubatud 1 korruseline kuni 5 m
kõrgune üksikelamu maksimaalse ehitusaluse pinnaga 254 m2. Nooruse 6/ Aasa 1
kinnistule on kitsenduseks Nooruse tänava kaitsevöönd 5,7 m ja tänava
nähtavuskolmnurk.
Menetlusprotsess on olnud pikk ja nüüdseks on jõutud lahenduseni. Kõik naabrid on
antud lahendusele nõusoleku andnud.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (14 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 57
„Nooruse 6/ Aasa 1 detailplaneeringu kehtestamine“ (otsus lisatud protokollile).
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Päevakorrapunkt 8
Piiri 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
J.Murdla andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: planeeritav maa-ala koosneb Piiri 14 kinnistust koos lähiümbrusega. Ala
suurus on ca 7237 m2 ja see asub Keila linna põhjaosas Piiri tänava ja Tallinn – Paldiski
maantee nurgas. Kõrval asub Piiri 16 hoonestamata kinnistu ja lõuna pool Piiri 12 –
Selveri kauplus. Piiri 14 ja 16 kinnistute vahele jääb kogu ulatuses ca 6 m laiune
kergliiklustee maariba, mis moodustab osa linna kergliiklusteede võrgustikust.
Tegemist on probleemse planeeringuga. Maa-amet nõudis, et parklas saaksid parkida ka
suured veoautod. Sellega ei ole nõus ei linnavalitsus, Selveri omanik ega Neste
bensiinijaama omanik. Maavanem on andnud planeeringule heakskiidu ja jätnud
veoautode lubamise parklasse volikogu otsustada.
I.Laido: mul ei ole detailplaneeringu vastu midagi, aga kergliiklustee viib antud
planeeringu järgi märjale-madalale maale.
K.Koitne: antud planeeringuga tuli ära määrata ülekäigukoht.
I.Laido: bussid (nt ekskursioonid, turistid) peaksid saama küll kaupluse juures parkida.
K.Koitne: bussid võivad parkida Bauhofi juures ja Tallinna mnt 25 juures. Me teeme
kõik selle nimel, et Uus-Paldiski maantee võimalikult kiiresti Maanteeameti poolt välja
ehitataks.
M.Õunloo: Selveri lähedal on riigimaad, kuhu Maanteeamet võib vajalikke parklaid
rajada.
M.Käver: kas detailplaneeringu vastuvõtmisega legaliseerime Neste tankla ehituse?
K.Koitne M.Käverile: Neste tankla ehitus rajatisena on täielikult legaliseeritud. Rajatisi
(tanklaid, elektrikappe, tehnovõrke jne) saab ehitada ehitusloaga.
M.Käver: tanklale on kehtestatud erinõuded. Kas enne ehitamist ei oleks pidanud tegema
keskkonnamõjude uuringut?
K.Koitne M.Käverile: tankla ehituseks on keskkonnaameti nõusolek (tuleohutus,
lõhnakomponendid jne).
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (14 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 58
„Piiri 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ (otsus lisatud
protokollile).
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J.Murdla tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
17. detsembril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Jaan Murdla
Volikogu aseesimees
volikogu esimehe ülesannetes
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