
ZÁPIS č. 13/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo dne 3.10.2017 

v zasedací místnosti odboru sociálního, U Meteoru 8,  Praha 8, od 17:00 hodin 
 

- Přítomni : 
- Hana Zvolská, Václav Jiráček, , Miroslav Pešek, , Perla Kuchtová, Kateřina 

Halfarová 
                     
- Omluveni:, Lenka Majerová, Michal Dunovský, Mirek Pešek 

 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise přivítala přítomné členy. Konstatovala, že komise je usnášení 

schopná a zahájila jednání.  

 Komise schválila minulý zápis z jednání   PRO – 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 4 – PROTI -  0 – 

ZDRŽEL SE – 1. 

 Komise schválila dnešní program jednání  - PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

I. Pracovní část  
Předsedkyně komise předložila členům k nahlédnutí Výroční zprávu o realizaci 
protidrogové politiky v hlavním městě  
Upozornila na konferenci při úřadu vlády ohledně Alkoholu a protidrogové politice 
ČR  
Předsedkyně referovala v této souvislosti o problémech a možnostech řešení 
problémů s alkoholem v jiných zemích, upozornila na Akční plán k omezení škod 
způsobených alkoholem, který je aktuálně platný pro roky 2015 – 2018.  
V této souvislosti členové komise diskutují nad problémem s užíváním alkoholu, je 
upozorněno například na problém osob, které jsou v chudobě z toho důvodu, že jsou 
závislí na příjmu osoby závislé na alkoholu.  
Předsedkyně dále upozorňuje na webové stránky MPSV, kde je zveřejněna 
koncepce rodinné politiky 
Diskuse mezi členy se vrací k minulému tématu ohledně působení školních 
metodiků 
Za tímto účelem se rozvíjí diskuse, zda by nebylo vhodné společné setkání komise 
se školskou komisí 
 

II. Závěr 

1. Závěrečný návrh   - pozvat do komise jako hosta předsedkyni školské komise 

2. Hlasováno o příštím hostu – PRO – 5 – ZDRŽEL SE – 0 – PROTI – 0 

3. Členové komise na příští setkání potvrdí předem svou účast 



4. Předsedkyni komise se ukládá pozvat na příští jednání předsedkyni školské 

komise 

  

 

 

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

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

Ověřovatel zápisu: Hana Zvolská ………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

e-mailem: Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová, Hana Zvolská, Lenka  Majerová, Mirek Pešek, 
Roman Faltýn, Michal  Dunovský, Václav Jiráček 

 

 

 

 

 

 

 


