Zpráva o činnosti obce od 22. listopadu do 13. prosince 2018.

23. 11. proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Nová. Výsledky
výběrového řízení jsou dnes předloženy zastupitelům a po odsouhlasení vítěze
zastupitelstvem bude řízení ukončeno.
29. 11. jsem se zúčastnila jednání skupiny při MÚ Černošice ( jejíž jsem členem ), která má
za úkol zpřehlednit poskytování sociální péče na území Praha-západ. V současné době je
poskytovaná péče rozdrobena mezi mnoho poskytovatelů, je nepřehledná a obce a města
nemaj í ucelený přehled o tom, co lze občanům v tíživých sociálních záležitostech nabídnout.
Výsledkem by měla být přehledná brožura o poskytované péčí.
5.pr0since jsme se s panem místostarostou, paní Aulickou a členy dopravního výboru setkali
se zástupci dopravní policie, obecní policie a starostou obce Tursko. Tématem byla možnost
vyloučení těžké dopravy z naší oblasti podle návrhu, který zde byl prezentován na mibulém
zasedání. Podrobnosti zřejmě přednese pan Rykl ve své zprávě dopravního výboru.
V předvánočním čase bylo několik akcí, pořádaných obcí. 2. 12. rozsvícení stromku v centru
obce, vánoční koncert v QVA 6. 12., 18. 12. byla zahájena další výstava v galerii. 30.
listopadu pořádala obec Certovský rej pro naše nejmenší. (Poděkování Tomášovi a Libušce )
10. prosince jsme s panem místostarostou jednali v Úholičkách společně s dalšími členy DSO
Vodovodní přivaděč o budoucnosti výstavby a posílení vodovodní soustavy pro tyto tři obce
(tedy VP, Statenice, Uholičky )
V budově obecního úřadu v 1. poschodí dochází k přestavbám kanceláří, která potrvá ještě
nejméně 2 měsíce ??? Důvodem je drobná reorganizace v pracovních náplních zaměstnanců a
přijetí nových zaměstnánců — vytvoření nových menších kanceláří a přesun podatelny do
přízemí budovy. Na stavební úřad byla přijata jedna pracovnice na plný úvazek, náhradou za
pracovnici, která před několika měsíci odešla a od 1. ledna bude přijat ] pracovník na
poloviční úvazek. Personalistce a personální účetní bude rozšířen poloviční úvazek na celý
úvazek s dalšími povinnostmi. Není třeba navyšovat pracovní počet pracovních míst. Pouze
jsme obsadili úvazky po zaměstnancích, kteří odešli.
Omlouváme se návštěvníkům úřadu za rušné prostředí. Současně bych chtěla pozvat na
Zpívání Ježíškovi 23. prosince v 17. hodin u kaple sv. Gottharda a na tradiční ohňostroj
1. ledna také od 17. hodin v centru obce. .

