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Z odborných komisíRady MČ Praha 14

Bytová komise (27. května)

Komise projednala celkem na 58 žádostí o přidělení bytu.

Zdravotní komise (23. května)

Členům komise byla představena nová vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Alena Brettschneiderová a nový člen komise Zdeněk Janů
(za odstoupivší Janu Sudovou). Místostarostka dr. Jiřina Nováková informovala o stavu rozpočtu na speciální zdravotní programy v
roce 2002 - z celkové částky 370 000 Kč bylo dosud poskytnuto 50 000 Kč společnosti Clinicum a. s. na krytí nákladů v prevenci TBC
(kalmetizace) pro občany Prahy 14. Komise dále projednala akci Dětský úsměv , která bude pokračovat i ve školním roce 2002/03 ve
všech MŠ v posledních ročnících a dle možnosti jednotlivých zařízení bude rozšířena i do nižších ročníků. Akce Den zdraví měla
prozatím u občanů velký úspěch a na přelomu září/říjen je plánováno její zopakování. Všichni členové komise zhodnotili jednoznačně
kladně projekt Černý Most - analýza trendů vývoje sociálního klimatu se zaměřením na životní styl dětí a mládeže. Jana Pecková
navrhla předložit problém laxního přístupu policie ke kriminálnímu jednání některých skupin mládeže bezpečnostně dopravní komisi.
Dr. Nováková navrhla vstoupit do jednání s Magistrátem za účelem získání prostor pro činnost otevřeného klubu mládeže.

Komise pro prevenci kriminality (23. 5.)

Komisi byl představen nový člen Milan Ščuka. Komise byla seznámena s plánem práce na II. pololetí s těmito hlavními body:
problematika zařazování nezaměstnatelných osob do pracovního procesu, mapování drogové scény na území MČ Praha 14, podpora
programů využití volného času dětí a mládeže, zejména těch, které se zaměřují na rizikové skupiny, pokračování v započatém trendu
financování protidrogové prevence prostřednictvím zdravotních programů, perspektivně pracovat na zřízení Domu dětí a mládeže pro
Prahu 14, dokončit jednání s představiteli hypermarketů o ochraně majetku kupujících, možnosti sportovního vyžití romských dětí,
zmapování Černého Mostu a Hloubětína z hlediska vytipování ploch pro bezpečné parkování.
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