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Odborné komise RADY A VÝBORY
Zastupitelstva MČ Praha 14 očima jejich předsedů ve volebním období 1998-2002
Komise na prevenci kriminality
Tato komise byla ustavena dne 24. 8. 1999 usnesením rady č. 290/MR/99. Po změnách v zákonech a ve Statutu hl. m. Prahy převzala
tato komise i náplň protidrogové komise. Po prvopočátečních rozpacích nad náplní činnosti a po rozšíření komise o další členy (státní
zástupce) se komise věnovala zejména podnětům občanů a zvýšení bezpečnosti. Tyto podněty byly konfrontovány se zkušenostmi
obou složek policie a na základě diskuse byly přijímány konkrétní úkoly pro jednotlivé členy komise a Městskou policii. Závěry z práce
komise byly předkládány na jednání Rady městské části Praha 14 a rada svými usneseními některé kroky realizovala, např. budování
hlídaných parkovišť na sídlišti Černý Most, zřízení schránek důvěry apod. Některé úkoly z jednání komise pro prevenci kriminality brala
rada na vědomí, např. dny Městské policie ve školách, návštěvy u soudů pro žáky vyšších ročníků základních škol apod. Zkušenosti z
komise byly též využity při hodnocení grantových programů v rámci protidrogové politiky. Myslím, že i pro další volební období je na co
navazovat, a přál bych si, aby byla tato činnost částečně profesionalizována.

Ing. Miroslav Froněk (ODS),
starosta Městské části Praha 14
a předseda komise

Zdravotní komise
Zdravotní komise úzce spolupracuje s odborem zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14, a to v oblasti samosprávné ve věcech hospodaření
s rozpočtem, ve věcech kontrolních a především v oblasti samosprávně iniciativní činnosti. Její práce je poněkud omezena faktem, že
činnost zdravotního odboru je určena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., který stanoví spolupráci se všemi poskytovateli zdravotní péče
ve spádové oblasti. Přesto všech devět členů zdravotní komise složené z členů Zastupitelstva a odborníků z řad veřejnosti
jmenovaných do funkce Radou městské části Prahy 14, kteří se scházeli pravidelně 1x měsíčně po celé čtyři roky, hledalo způsob, jak
i v této oblasti obohatit a rozšířit péči o zdraví našich občanů.
Na základě doporučení zdravotní komise přispíváme z rozpočtu každoročně částkou 50 000 Kč na preventivní vyšetření a zajišťování
dohledu nad tuberkulózou pro občany Prahy 14. Přispěli jsme finančně na zakoupení echokardiografu do kardiologické ambulance ve
Vysočanech, gastroskopu pro interní ambulanci a operačního stolu na provádění malých chirurgických výkonů pro ortopedii v
Poliklinice Černý Most. Pro toto pracoviště jsme též zakoupili pojízdný vozík pro imobilní občany.
Zdravotní komise navrhla i některé dlouhodobé projekty. Jsou to jednak pravidelně pořádané a hojně navštěvované Dny zdraví pro
občany naší městské části, zajišťované odborem zdravotnictví, kdy si zájemci mohou nechat na jednom místě změřit krevní tlak,
hladinu cukru a cholesterolu v krvi, podíl tukové tkáně ve svalech a poradit se s odborníky o dietním stravování nebo o metodě
samovyšetření prsu jako nezastupitelné součásti prevence proti karcinomu.
Připojili jsme se k celostátní akci Dětský úsměv. Pod tímto názvem se skrývá stomatologická prevence u dětí do šesti let věku, kterou
zajišťuje Česká stomatologická komora. V posledních ročnících našich mateřských školek zatím proběhly tři cykly. Děti se tu naučí pod
odborným dohledem správnému čistění zubů.
Z iniciativy zdravotní komise jsme poskytli i finanční podporu programu omezování rizik pro občany Prahy 14 při likvidaci použitých a
na veřejných prostranstvích odložených injekčních stříkaček a jehel. Z našeho rozpočtu byly zakoupeny kontejnery, ochranné rukavice a
podávky jako základní vybavení pro pracovníky odboru zdravotnictví a Městské policie, kteří materiál bezpečně likvidují.
Na základě doporučení zdravotní komise byla vytištěna mimořádná příloha k Listům Prahy 14 věnovaná ženské části populace naší
městské části "Jak snížit riziko onemocnění karcinomu prsu - prevence . Přílohu vypracoval zdravotní odbor ve spolupráci s prof.Z.
Dienstbierem, DrSc., předsedou Ligy proti rakovině Praha.
Komise se zabývala i stížnostmi občanů. Za nejzávažnější lze považovat opakované odmítnutí přijetí ze strany Fakultní nemocnice
Bulovka, která je zdravotnickým zařízením určeným pro náš spádový obvod.
K lítosti členů zdravotní komise nemohla být pro nedostatek nezbytných nebytových prostor zřízena polyfunkční poradna pro občany, i
když potřebná finanční částka byla v rozpočtu k dispozici.

RNDr. Jiřina Nováková, CSc. (ODA),
předsedkyně komise

Komise životního prostředí

Komise je poradním orgánem Rady MČ pro problematiku ochrany a tvorby životního prostředí. Úzce spolupracuje s pracovníky odboru
životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 14 a s ostatními odbornými komisemi. Je složena ze 13 členů, šesti zastupitelů a
sedmi aktivistů, bydlících v různých částech Prahy 14. Cílem činnosti je vytvořit příjemné prostředí pro každodenní život všech občanů
naší městské části.
Od roku 1989 došlo ke značnému zlepšení kvality ovzduší zejména důsledkem plynofikace a teplofikace. Problémem však zůstává
znečištění ovzduší oxidy dusíku, které je podle výsledků měření stále obdobné, i když nepřevyšuje povolenou hodnotu 80 ug/m3.
Jednou z vytčených priorit je regulace silniční dopravy v bytové a rekreační zástavbě. Ve spolupráci s Policií ČR se v tomto volebním
období podařilo instalací dopravního značení vytvořit klidové zóny v oblasti Kyjského rybníka, hloubětínského zámečku a v lokalitě
Černý Most a zabránit průjezdu těžkých nákladních automobilů Broumarskou ulicí. Další trvalou snahou komise je prevence vzniku
černých skládek efektivním využitím kontejnerů, monitorováním kritických oblastí, úklidem zárodků skládek a důsledným postihem
viníků. Problémem i nadále zůstává znečištění veřejných prostranství psími exkrementy. Na základě vyhodnocení zkušeností z jiných
městských částí byla v loňském roce odstartována provokující kampaň, která upozorňovala formou plakátů na tento problém. Zároveň
byly osazeny koše se sáčky a zaveden plošný úklid vybraných lokalit pomocí vysavačů.
Prioritou zůstává zkvalitnění ploch veřejné zeleně a její soustavná údržba, provedení časné seče travin, průřezu stromů, dosadby
uhynulých rostlin. Komise iniciovala spolupráci s majiteli domů při vhodném ztvárnění předzahrádek. Vodní plochy a jejich okolí nejsou
v majetku naší městské části. Cílem členů komise je spolupráce s majiteli a správci vodních toků vedoucí ke zlepšení jejich čistoty.
Vytvoření zdravého a klidného životního prostředí v Praze 14 je věcí nás všech. Byla bych velice ráda, kdybychom nebyli ke svému
okolí lhostejní a přistupovali k němu kladně a iniciativně. Jen společně můžeme dosáhnout pozitivního výsledku.

MUDr. Kateřina Pavlíčková (ODS),
předsedkyně komise

Školská komise
Školská komise je při svém počtu 13 členů složena pouze a jedině ze stávajících či bývalých pracovníků v oblasti školství. Scházela se
pravidelně každé první pondělí v měsíci (10x ročně). Její jednání probíhala na všech ZŠ Prahy 14, takže se její členové seznámili s
problematikou jednotlivých škol.
Školská komise se vyjadřovala např. k rozpočtu školství, optimalizaci škol, doporučovala kritéria pro přijímání dětí do MŠ, členové
školské komise byli členy v konkurzních komisích při výběrovém řízení na funkce ředitelů ZŠ a MŠ. Podařilo se vyřešit několik žádostí
pracovníků ve školství o přidělení bytu. Na doporučení školské komise by měly vzniknout i malometrážní byty pro mladé učitele ze
stávajícího školnického bytu v objektu MŠ Chvaletická.
Chtěla bych poděkovat odboru školství MČ Praha 14 za čtyři roky vstřícné a bezproblémové spolupráce. Budoucí školské komisi bych
přála, aby její doporučení měla dostatečnou váhu pro grémium starosty, Radu MČ Prahy 14 stejně jako pro další odpovědné a
zainteresované pracovníky i zástupce rodičovské veřejnosti.

Vladimíra Kohoutová (ODS),
předsedkyně komise

Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Komise pro sociálně právní ochranu dětí byla ustanovena před rokem. Její činnost je upravena zákonem č. 359/99 sb., o sociálně
právní ochraně dětí. Členy komise jsou lidé, kteří jsou profesně s touto problematikou svázáni: pedagogové, psycholožka, právnička,
lékařka, pracovnice Červeného kříže.
Komise se má zabývat podněty ze strany veřejnosti v případech, kdy jsou děti či mladiství ohroženi nebo jsou jakýmkoliv způsobem
porušována jejich práva. Vzhledem ke krátké době trvání této komise jsme zatím neřešili žádné stížnosti, zabývali jsme se více
otázkami životního stylu dětí a mládeže, se zvláštním zřetelem k sociální prevenci, rozvoji a podpoře volnočasových aktivit. Komise se
zabývala zprávou analytické a vzdělávací skupiny Městského centra sociálních služeb a prevence týkající se trendů vývoje sociálního
klimatu v lokalitě sídlištní zástavby, situací na základních školách, drogovou problematikou. Na základě jejich zjištění doporučila dále
se zabývat možností zřídit nízkoprahový klub pro mládež a děti, které tráví mnoho času bez dozoru na ulici a nemají zájem o
organizovanou činnost. Domníváme se, že v tomto trendu je třeba pokračovat, neboť protidrogová prevence, péče o ohrožené skupiny
dětí, prevence kriminality mládeže a dětí jsou úkoly dlouhodobé.

Mgr. Jitka Žáková (ODS),
předsedkyně komise

Komise regionálního plánování a investic
Tato komise byla zřízena usnesením Místní rady MČ Praha 14 č. 9/MR/99 jako její iniciativní orgán. Její náplň práce lze velmi stručně
nastínit asi takto: Vydává dopručující stanovisko v oblasti samostatné působnosti ve věcech regionálního plánování a investic.
Předkládá radě požadavky na rozpočet MČ (kapitálové výdaje) na základě realizace investičních akcí, předkládá i návrhy na realizaci
těchto akcí, navrhuje priority jednotlivých investic v souladu s Programem rozvoje MČ atd.
Komise je složená ze třinácti členů zastupitelstva a odborníků z řad veřejnosti jmenovaných radou. Rozsah činnosti dle stručného
nástinu je velmi rozsáhlý, předpokládá znalosti potřeb v oblasti investiční výstavby v rámci MČ.
I když řada investičních akcí byla během volebního období dokončena - kanalizace Rajská zahrada, v ulicích Hostavická, Kyjská atd.,
Centrální park Černý Most, řada komunikací, Dům sociálních služeb v ulici Bojčenkově, opravy a rekonstrukce školských zařízení (33
mil. Kč) apod.- zůstávají nedořešeny zejména záležitosti týkající se komunikací na Jahodnici a částečně i v Jiráskově čtvrti, dešťové
kanalizace Aloisov atd. Finanční prostředky jsou omezeny, nepokrývají požadované investiční akce (viz např. stále odkládaný problém
komunikace na Jahodnici). Bohužel finanční krytí z vlastních zdrojů je nemožné a jedině účelové dotace od Magistrátu mohou finančně

náročné akce pokrýt.
Činnost komise bych hodnotil velmi pozitivně, i když některé její záměry nebyly z finančních důvodů realizovány. Spolupráce s odborem
územního rozvoje i s ostatními pracovníky byla bezproblémová a po odborné stránce velmi kvalitní.

Ing. Vladimír Vojta, CSc. (ODA),
předseda komise

Bytová komise
Bytová komise byla ustanovena radou městské části v únoru roku 2000 (dříve byla tato oblast zahrnuta do práce sociální komise) ve
složení čtyř zástupců ODS, tří zástupců US, dvou zástupců ČSSD, jednoho zástupce KSČM, jednoho zástupce bez politické
příslušnosti a jednoho zástupce sociálního odboru Úřadu MČ Praha 14.
Bytová komise posuzovala ročně kolem 180 žádostí o řešení bytové situace občanů dle rámcových kritérií daných zásadami MČ
Praha 14 pro přidělování bytů podle soupisu nejnaléhavějších případů z důvodů sociální potřebnosti. Komise vycházela především z
podkladů zpracovaných správou majetku MČ. Po projednání několika nejasných skutečností v žádostech komise uskutečnila vlastní
šetření v místě bydliště.
Na základě doporučení bytové komise byly tyto žádosti předloženy Radě MČ Praha 14. Městská část Praha 14 ročně pronajme
kolem dvaceti bytů. Čísly uváděnými v rubrice počtu žadatelů a počtu pronajatých bytů má MČ daleko do naplnění a uspokojení
bytového ráje. Pro řešení mnohých záležitostí nejenom sociálních a zdravotních byl mimo jiné koncem roku 2001 předložen předsedou
komise návrh pravidel pro startovací byty pro mladá manželství na dobu určitou. Tato pravidla komise těsnou většinou neschválila.
Přes výsledky, jež jsou z hlediska mnohých žadatelů neuspokojivé, bytová komise v celkovém počtu třinácti členů a s účastí přes 90 %
na svých jednáních měla své opodstatnění a na základě zkušeností mnohých členů by měla vytyčit změny při posuzování pronájmu bytů
v MČ Praha 14 v další budoucnosti.

Miroslav Dvořák (ČSSD),
předseda komise

Komise bezpečnosti a dopravy
Bezpečnostní a dopravní komise Místní rady městské části Praha 14 byla zřízena usnesením č10/99 jako její iniciativní a kontrolní
orgán.
Těžiště práce spočívalo ve spolupráci s radnicí, Policií ČR a Městskou policií, na úseku dopravy pak s Technickou správou
komunikací (TSK) a organizací ROPID, jež zodpovídá za integrovanou dopravu v regionu Prahy.Scházela se jednou za 6 až 8 týdnů, v
případě potřeby i častěji. Pracovalo zde třináct členů.
Praha 14 je jednou z nejrychleji se rozvíjejících městských částí, a to nejen v měřítku hlavního města, ale i celé republiky. Vybudování
nových rozsáhlých obchodních komplexů, stále rostoucí počet automobilů, stárnutí obyvatel sídlišť, v nedostatečné míře provázené
možnostmi využití volného času, to vše s sebou nese vedle pozitivních dopadů na dostupnost služeb nemálo důsledků negativních.
Namátkou je možno jmenovat zvýšení rozsahu trestné činnosti, zvláště majetkové kriminality (krádeže, vloupání) nebo vyšší zatížení
dopravních komunikací městské části Praha 14, již tak využívaných na hranici možností.
Komise bezpečnosti a dopravy se tudíž ve své práci zaměřila na tyto problémové oblasti. Situace v oblasti kriminality a bezpečnosti je
velmi pečlivě monitorována jak Policií ČR ve vztahu k trestné činnosti, tak Městskou policií v rámci přestupků. Na popud komise byla
radou naší městské části zřízena komise na prevenci kriminality, která se zaměřuje na preventivní aktivity se zvláštním zřetelem k
volnému času mládeže.
V oblasti dopravy komise vypracovávala stanoviska a doporučení k oznámením a podnětům občanů i organizací, které se týkaly např.
umístění zpomalovacích prahů, optimalizace umístění autobusových zastávek či změn a doplňků dopravního značení. Nedílnou součástí
práce komise byla i problematika odstraňování vraků automobilů z veřejných prostranství, kde jsme spolupracovali s komisí životního
prostředí. V průběhu práce komise byla firmou DHV zpracována studie zklidnění dopravy v naší městské části, která slouží jako
materiál pro případné úpravy dopravního režimu.
Velkým problémem městské části, hlavně v oblasti Černého Mostu, je (a bohužel ještě dlouho bude) parkování osobních vozidel. Zde
se podařilo řešit některé dílčí problémy, nedostatek parkovacích míst zděděný z minulosti však nelze napravit příliš rychle.
Je zřejmé, že problémy vznikající v obou tak exponovaných oblastech, jako je bezpečnost a doprava, nelze nikdy vyřešit dokonale.
Členové komise se však snažili svou prací za celé čtyři roky přispět k řešení těch nejpalčivějších problémů a za jejich obětavou práci
jim patří dík.

Zuzana Grigarová, (US-DEU)
předsedkyně komise

Kontrolní výbor
Místní rada MČ Praha 14 svým usnesením ze dne 19. 1. 1999 jmenovala podle § 56 odst. 1 zákona o obcích č. 410/1992 Sb., v
platném znění, jako svůj poradní orgán komisi. Nejprve se skládala z předsedy a dvou členů z řad zastupitelstva, další členové, včetně
zástupců občanů, byli jmenováni v následujících měsících v letech 1999-2000.
Nabytím účinnosti zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze byla ukončena činnost kontrolní komise místní rady a usnesením
Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 21. 9. 2000 bylo zvoleno pět členů kontrolního výboru a 7. 12. 2000 další dva členové. Všichni
pouze z řad členů zastupitelstva.
Kontrolní komise uskutečnila za dobu své činnosti celkem 19 jednání a kontrolní výbor 16 jednání. Program jednotlivých jednání tvořilo
průměrně pět bodů.
Uvádět úplný přehled jejich programu by bylo značně rozsáhlé a přitom by to potřebným způsobem nevyjadřovalo celou složitost
činnosti. K jednotlivým bodům jednání byla většinou členů přijímána usnesení. Z důvodu značného počtu projednávaných problémů jsou
dále uváděny jen vybrané body programu:

1. Projednání zprávy o kontrole hospodaření MČ Praha 14 za rok 1998 (výsledky auditu). Bylo konstatováno, že pokud jde o
opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nelze se spokojit jen se stanoviskem odboru kontroly a vnitřního auditu Magistrátu,
ale je zapotřebí realizovat opatření, aby se zjištěné nedostatky nemohly opakovat.
2. Projednání stížností občanů a jejich vyřizování, např.:
stížnost na činnost firmy Kabel Plus,
stížnost na rozdílnou výši nájemného ze zahrádky v ulici Borská, a to v rozpětí od 5 do 30 Kč za m2/rok,
dopis MF ČR k otázkám platnosti cenového výměru ve věci stanovení nájemného za užívání pozemků na zahrádky.
3. Některé další body programu jednání:
personální složení redakční rady měsíčníku Listy Prahy 14 a její činnost,
smlouva o dílo IPS, a.s. - Stavební úpravy objektu čp. 1099, ul. Bojčenkova,
smlouva o provozu Domu sociálních služeb,
informace k některým postupům Správy majetku Praha 14, a.s.,
informace Správy majetku Praha 14, a.s., o kontrolách technického stavu domů,
smluvní vztahy k údržbě zeleně v naší MČ,
informace o privatizaci bytových domů,
stanovisko k informaci o nájemní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 14 a s.r.o. APION na pronájem zdravotního střediska na
Černém Mostě ("Parník ),
informace o inventarizaci majetku a závazků ve vlastnictví a správě MČ Praha 14.
Protože kontrolní komise nedostávala pravidelně informace o projednávání jejích závěrů a návrhů místní radou, předkládala v
nepravidelných intervalech žádost o potřebné informace. Podle nich zjistila, že některé připomínky a návrhy kontrolní komise rada
vůbec neprojednávala. Pokud byly návrhy radou projednány, nebyla kontrolní komise vždy informována o přijatých závěrech.Jen v
několika málo případech byly kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 14 uloženy úkoly. Zprávy o činnosti kontrolního výboru byly
pololetně předkládány zastupitelstvu a jím vzaty na vědomí.

Ing. Václav Hollan (KSČM),
předseda výboru

Finanční výbor
Finanční výbor byl ustanoven na základě usnesení zastupitelstva z 21. 9. 2000 (dle novelizované výhlášky Statutu hl. m. Prahy) a zřízen
ke dni 12. 11. 2000.
Dosavadní finanční komise MČ Praha 14 byla tímto zrušena a byl zvolen výbor ve složení sedmi členů zastupitelstva. Přes tyto
personální změny náplň práce zůstala téměř stejná. Výbor byl ustanoven jako iniciativní orgán, který zaujímá stanovisko pro
zastupitelstvo, a to zejména při projednávání rozpočtu, rozboru hospodaření MČ, otevření úvěrů či půjčky, uvolnění finančních
prostředků z Fondu rezerv a rozvoje. Dále výbor předkládá radě a zastupitelstvu inciativní návrhy týkající se zejména hospodaření v
rámci rozpočtu i v jeho jednotlivých kapitolách atd.
Při hodnocení práce finančního výboru (komise) bych chtěl především vyzdvihnout náročnost dané problematiky jak ve vztahu k
odbornosti, tak i pečlivosti a odpovědnosti při projednávání předložených finančních materiálů. Mohu říci, že práce výboru byla oproti
komisi kvalitnější, a to zejména proto, že zastupitelé se s uvedenými problémy setkávali opakovaně, účast členů byla vyšší a diskuse
se neutápěla ve zbytečné a neplodné šíři. Největším komunálním problémem byly a jsou peníze. Rozčlenit je v rozpočtu do jednotlivých
kapitol a usměrnit je tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, je prioritou finančního výboru a to se mu i přes nedostatek financí dařilo ovlivnit
a prosadit.
Vlastní finanční možnosti MČ jsou velmi omezené (oproti Praze 1 nebo Praze 2), je nutno žádat o účelové dotace magistrát a případně
hledat jiné finanční zdroje. Výše dotací obvykle nepostačuje ke krytí všech činností zajišťovaných MČ v oblasti samosprávy (a to
zejména na úseku investiční výstavby). Tento základní problém financování MČ bude nutno (opětovně) řešit na úrovni Magistrátu hl. m.
Prahy. Spolupráce s pracovníky úřadu MČ a hlavně s ekonomickým odborem byla velmi dobrá.

Ing. Vladimír Vojta, CSc. (ODA),
předseda výboru

Výbor pro správu majetku
Výbor pro správu majetku byl ustanoven usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 13. 2. 2001 jako nezávislý orgán, který
měl působit ve velice citlivé oblasti, a to prodeji a správě obecního majetku. Rozhodující pro budoucí činnost výboru bylo jeho
personální obsazení. Členy výboru byli zvoleni právníci, ekonomové a odborníci na stavbu a opravy budov, všichni s dlouholetou praxí v
oblasti, která se týká hospodaření popř. oceňování majetku.
Během svého téměř tříleté období byl výbor významným pomocníkem pro zastupitelstvo, kterému předkládal návrhy na řešení
jednotlivých případů a zpracovával podklady pro snazší a rychlejší orientaci zastupitelů v problematice. Členové komise při
projednávání na zastupitelstvu doplňovali popř. vysvětlovali stanoviska výboru a urychlovali tak průběh projednávání a schvalování.
Výbor pro správu majetku má rovněž nezanedbatelný význam pro činnost odboru správy majetku, protože všechny diskuse jsou
vedeny za přítomnosti odpovědných zaměstnanců tohoto odboru. Veškeré prodeje jsou zvažovány v právních a ekonomických
souvislostech ve vazbě na budoucí záměry celé městské části.
Od února 2001 projednal výbor na osmdesát případů prodeje obecních pozemků pro různé podnikatelské aktivity, dále prodej
pozemků pod stávající zástavbou a rovněž domů, které spravovala městská část.
Nakládání s obecním majetkem a především pak jeho prodej je velice pozorně sledovanou činností v rámci hospodářských aktivit
Městské části Praha 14 a tak tomu bude i do budoucna. Výbor pro správu majetku je pak nezávislý objektivní orgán, který je garantem
optimálního řešení a průhlednosti celého procesu.

Ing. Karel Cekota (ODA),
předseda výboru

