
ZÁPIS č. 8/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 8.6.2016 

v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském zámečku, Praha 8, od 17:00 hodin 
 

- Přítomni v 17:00 hod. : Perla Kuchtová, Václav Jiráček, Miroslav Pešek, Roman 
Faltýn, Michal Dunovský, ,  

-                     17:03 hod. : Kateřina Halfarová 
-                       
- Omluveni:  

 
I. Úvodní část 

 
� Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala přítomné členy komise. 

Následovalo hlasování o schválení minulého zápisu hlasování : PRO – 5 – ZDRŽEL 

SE – 1 – PROTI – 0. Zápis z minulého setkání komise byl schválen. Pokračováno 

ve volbě ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Dunovský. 

Hlasováno o ověřovateli – PRO – 6 – ZDRŽEL SE – 0- PROTI – 0. Ověřovatelem 

zápisu byl zvolen pan Dunovský.    

� Pan Pešek vznáší dotaz na zpětnou vazbu ohledně jednoho z minulých hostů, pana 

Uvízla a to v tom smyslu, zda mu bylo ze strany úřadu nějak ekonomicky pomoženo. 

Shrnuto, že pokud pan Uvízl nepřetransformuje svou činnost do, alespoň základních 

právních rámců, ekonomicky pomoci ze strany úřadu mu v podstatě nelze, což on ani 

neočekával.  

� Předsedkyně komise se dotazuje na téma na příští komisi – účastníci se shodli na tom, 

že na příští komisi by bylo vhodné pozvat pracovnici ÚMČ Prahy 8, z oddělení 

sociálních služeb a zdravotnictví, která má na starosti služby ve správním obvodu 

Prahy 8 a je protidrogovou koordinátorkou – Mgr. Zuzanu Holíkovou. Pozvání zajistí 

tajemnice komise. 

� Paní předsedkyně sděluje, že ohledně dokumentů PČR, které nebyly komisi poskytnuty 

komisí pro bezpečnost, bude dále jednat s jejím předsedou.  

� Hlasuje se o schválení programu dnešního setkání – PRO – 6 – ZDRŽEL SE – 0- 

PROTI – 0. Dnešní program komise byl schválen.  

� Předsedkyně komise přestavuje nového člena komise Mgr. Václava Jiráčka a vítá ho 

mezi členy.  

� Mgr. Václav Jiráček, se představuje členům komise a ostatní členové se krátce 

představují novému jemu.  



 

� Předsedkyně komise vznáší dotaz na členy komise, zda má pokračovat v analýze 

služeb v Praze 8. Mezi členy komise probíhala debata o přínosu takové analýzy a o 

možnostech jejího kvalitního zpracování. Pan Pešek navrhuje například tzv. Mapu 

bezpečnosti…..rozvíjí se nezávazná  debata na toto téma, bez konkrétního závěru.  

 
II. Závěr 

 
� Předsedkyně komise cca v 18:00 hodin uzavírá hlavní část dnešního jednání a kdo má 

zájem, může se spolu s ní přesunout na Den otevřených dveří do Domu otevřených 

možností (DOM), který je nedaleko od sídla MČ Praha 8.  

� Předsedkyně komise předala všem členům komise soubor knih, které obdrží každá 

základní škola ve správním obvodu Prahy 8, s názvem „Prevence rizikového chování 

dětí a mládeže“.  

� Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

� V 18:00 hod. jednání komise končí. 

 

Zapsal: tajemnice komise Mgr. Dagmar Kubičíková………………….. 

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Halfarová………………………… 

Ověřovatel zápisu: Michal Dunovský………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

e-mailem: Halfarová, Kuchtová, Zvolská, Kratochvílová, Majerová, Vybíral, Pešek, Faltýn, 
Dunovský,  

 

 

 


