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Z odborných komisí Rady MČ Praha 14

Komise bytová (22. října)

projednala doporučení žádosti o doplnění do soupisu nejnaléhavějších případů žádostí o přidělení bytu z důvodu sociální potřebnosti: Markéta
Hrdá

Bezpečnostní a dopravní komise (15. října)

Jaroslav Vučko podal informace k zajištění civilní ochrany obyvatel na území MČ Praha 14 a celé Prahy

komise souhlasila s dopravním opatřením v ul. Koclířova, spočívajícím ve vybudování dvou stavebních prahů v obytné zóně

Zdravotní komise (25. října)

vzala na vědomí informaci přednesenou místostarostkou dr. Jiřinou Novákovou o upraveném návrhu rozpočtu kapitoly zdravotnictví na rok 2002

nesouhlasila se zakoupením publikace Drogy v ordinaci praktického lékaře pro lékaře první linie a požádala, aby na příštím zasedání byla podána
informace o způsobu rozdělení plošné dotace Magistrátu pro subjekty zajišťující protidrogovou prevenci

zdravotní rada MUDr. Eva Stádníková informovala o průběhu Dne zdraví, který byl letos organizován poprvé v prostorách polikliniky Parník,
dále podala informaci ohledně žádosti o finanční příspěvek na očkování strážníků proti infekční žloutence typu A a B (komise nesouhlasila
s poskytnutím příspěvku) a rovněž seznámila členy komise s tím, že Magistrát vypsal pro rok 2002 granty v oblasti zdravotnictví

Školská komise (5. listopadu)

vyjádřila nespokojenost s tím, že v rozpočtu školství na rok 2002 se nepočítá s uvolněním částky na projekt a realizaci vnitřní struktury počítačové
sítě základních škol. Doporučila uvolnit alespoň část finančních prostředků a projednat konkrétní požadavky s jednotlivými řediteli škol tak, aby
prostředky byly rozděleny na všechny školy ve stejné výši

vzala na vědomí hodnocení programu rozvoje MČ Praha 14 v oblasti školství v letech 1999 až 2001 a doporučila uvolnit finanční protředky
z rozpočtu MČ Praha 14 na investice v rozsahu priorit na rok 2002

vzala na vědomí pravidla k periodickému hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ a pravidla pro poskytování odměn ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných
MČ Praha 14

Komise životního prostředí (15. října)

vzala na vědomí informaci o znečištění ovzduší v MČ Praha 14, o postupu při stanovení dopravního značení v MČ Praha 14 a o projednávání a
navržené výši rozpočtu odboru životního protředí a dopravy v roce 2002

doporučila Radě MČ Praha 14 znovu na Magistrátu iniciovat řešení problematiky hlučnosti vydáním obecně závazné vyhlášky

Komise regionálního plánování a investic (29. října)

doporučila návrh na změnu územního plánu u části pozemku parc. č. 2671/34 a 2671/36

doporučila změnu územního plánu tak, aby bylo zachováno stávající využití pozemku parc. č. 784 v Hloubětíně jako parková plocha s hřištěm,
lavičkami a pěšinkami

doporučila záměr, aby pozemek parc. č. 2670/1 v Kyjích při ul. Objízdná byl využit pro výstavbu supermarketu - dle územního plánu se jedná o
území bez specifikace funkční náplně

Z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 14
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Kontrolní výbor (19. listopadu)

mimo jiné projednal informaci radního Jiřího Šebka o dosavadních jednáních s UPC, jak ve věci kabelových rozvodů TV na Lehovci a Černém
Mostě, tak v zajištění příjmu veřejnoprávních televizí (ČT 1 a ČT 2) v Hloubětíně v souvislosti s ukončením přenosu signálu vzduchem společností
Kabel Net, kterou UPC pohltilo

Výbor pro správu majetku (7. listopadu)

doporučil prodat pozemky parc. č. 2886/95 a část pozemku parc. č. 2886/2 v Kyjích M. Lodrovi, rozměr pozemku parc. č. 2886/2 v Kyjích
dohodnout mezi MČ Praha 14 a M. Lodrem a cenu za pozemky stanovit dle znaleckého posudku s přihlédnutím k příslušné cenové mapě

nedoporučil v současné době prodat část pozemku parc. č. 925 v Hostavicích M. Jankovské

nedoporučil prodat část pozemku parc. č. 2812/1 v Kyjích a nabídnout žadateli pouze pronájem tohoto pozemku

doporučil prodat pozemek parc. č. 1813 v Kyjích společnosti Stylový nábytek Zasto a. s. a cenu stanovit dle znaleckého posudku s přihlédnutím
k příslušné cenové mapě

doporučil pozemek parc. č. 1815 v Kyjích pouze pronajmout, a to: část pozemku společnosti Z. B. Press, s. r. o., k vybudování a provozování
nadzemní čerpací stanice pohonných hmot, část pozemku společnosti Stylový nábytek Zasto a. s. k vybudování a provozování parkoviště
potřebného k činnosti firmy

doporučil prodat pozemky parc. č. 2589/5 a parc. č. 2808 v Kyjích společnosti Skanska Property Czech Republic, s. r. o.

doporučil prodat pozemek parc. č. 1125/1 v Kyjích M. Součkové

doporučil odprodat pozemek parc. č. 545/3 v Hloubětíně ing. S. Novákovi, majiteli pozemku parc. č. 533/1 v Hloubětíně


