OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva ulica 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
ObCinski svet
Stevilka: 901 -0002/ 2022- 1

Datum:30.3.2022
Na podlagi I 8. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, 2l/15,25117) it 21. dlena
Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, it. 52/17,97120), sklicujern
22. redno seio Oblinskeqa sveta ObCine Moravske Toolice.
ki bo v torek 12. aprila 2022. s oriietkom ob 15.30

Po ugotovljeni zadetni prisotnosti in sprejernu zapisnika 21. redne seje in 3. izredne seje Obdinskega sveta
Obdine Moravske Toplice, predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Porodilo o izwSitvi sklepov obdinskega sveta, sprejetih na 21. redni in 3. izredni seji
2. Predlog Odloka o programu oprernljanja stavbnih zemlji5d in merilih za odmero

3.

4.
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6.
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9.
10.
1

1.

12.
13.

komunalnega

prispevka - II. obravnava
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. - I.
obravnava
Predlog Odloka o spremernbah in dopolniwah Odloka o doloditvi volilnih enot in Stevilu dlanov
svetov krajevnih skupnosti v Obdini Moravske Toplice - skrajSani postopek
Predlog Odloka sprernembah in dopolniwah Odloka o nadinu opravljanja lokalne gospodarske javne
sluibe oskrbe s pitno vodo v Obdini Moravske Toplice - skraj5ani postopek
Predlog sklepa o povi5anju proradunske postavke v proradunu za leto 2022
Predlog soglasja k spremonbam sistonizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraievalnern
zavodu Vrtci obdine Moravske Toplice za Solsko leto 2021/2022
Predlog soglasij k izpladilu redne delovne uspe5nosti rarmateljev in direktorjev
Mnenje k imenovanju ravnatelja DOS Prosenjakovci
Predlog sklepa o sprejernu lokalnega energetskega koncepta
Predlog soglasja k neodpladnernu prenosu dela gasilskega doma Londarovci
Pobude in vpralanja
Razno.
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Zapisnik 21. redne seje in 3. izredne seje obdinskega sveti
gradivo k l. - 5. in 7. - I l. todki dnewega rcdaje objavljeno na spletni strani obCine

Vablieni:

-

Obdine Moravske Toplice:

dlani obdinskega sveta

Manina Vink Kmnjec - direltorica obdinske uprave
Slavica Fujs - svetovalka za finance
Melita Gorza - pravnica VIV2
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