
ZÁPIS č. 1/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 11.února 2015 

v zasedací místnosti sociálního odboru – U Meteoru 8, Praha 8, od 16:30 hodin 
 

- Přítomni dle prezenční listiny. 
 

I. Úvodní část 
 

 Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala všechny přítomné členy komise  

 Předsedkyně seznámila členy s programem jednání, o jehož přijetí nechala následně 

hlasovat – program byl jednomyslně přijat  

 Představení jednotlivých členů komise, včetně předsedkyně a tajemnice komise 

 Předsedkyně seznámila členy komise s jednacím řádem komisí a s obsazením komisí, 

dále členy seznámila s dalšími termíny jednání KpPSPJ RMČ  

 
Komise vzala informace na vědomí 

 
II. Pracovní část  

 
 Volba místopředsedy komise – předsedkyně komise předkládá členům návrh, aby 

místopředsedkyní komise byla zvolena paní Perla Kuchtová. Následuje hlasování : 

PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1 – paní Perla Kuchtová byla zvolena 

místopředsedkyní komise.  

 Volba ověřovatele zápisu – předsedkyně komise navrhuje pana Milana Vybírala. 

Následuje hlasování : PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 1. Pan Vybíral byl  zvolen 

ověřovatelem zápisu.  

 Projednání návrhu pana Vybírala o doplnění jednacího řádu, o možnost tzv. 

korespondenčního jednání a „dohlasování“. Pan Vybírala popisuje možnou situaci, kdy 

komise bude potřebovat odsouhlasit důležité stanovisko, ale pro nedostatek přítomných 

členů nebude moci rozhodnout. Navrhuje možnost členů komise seznámit se s obsahem 

jednání elektronicky a moci vyjádřit dodatečně svou vůli v hlasování. O návrhu nebylo 

dále jednáno a byl odložen, jako jedna z budoucích možností.  

 Komise se dále zabývala vymezením jejího působení a to z důvodu, že se jedná o 

komisi v Praze 8 zcela novou a nemá tedy návaznost. Komise se rozhodla, že 

z hlediska časového měřítka bude plánovat své zaměření zatím pro rok 2015. Z řady 



individuálních návrhů a bohaté diskuse byly vygenerovány tři možné okruhy, o kterých 

komise hlasovala.  

 Atéma – zmapovat možné patologické jevy v Praze 8 a jejich prevenci z hlediska 

věkových skupin obyvatel a poskytování adekvátní podpory a služeb v daných 

věkových kategoriích 

 Btéma – zaměřit se výlučně na děti a mládež ve věku povinné školní docházky a 

vyhodnotit oblasti lokalit i druhů výskytu sociálně patologických jevů v Praze 8 

 Ctéma – zmapovat podporu a možnosti realizace mladých dospělých osob – ve věku 18 

– 30 let, tzv. „šedá mládež“ v Praze 8 

 Následuje hlasování o návrzích:  

 Atéma – PRO – 0, Proti – 3, Zdrželi se – 5 

 Btéma – PRO – 0, PROTI – 1, Zdrželi se – 7 

 Ctéma – PRO – 8, PROTI - , Zdrželi se – 0 

 Komise přijala jednomyslně návrh, že se začne zabývat životem, podmínkami pro 

život a možnostmi osobní realizace občanů Prahy 8 ve věku 18 – 30 let.  

 Členové poukazují na nutnost informací v této oblasti. Za tímto účelem probíhá bohatá 

diskuse, ze které je přijímán návrh, že na příští jednání komise by mohly být pozváni 

zástupci subjektů, kteří by k danému tématu mohli poskytnout členům komise potřebné 

informace. Z řady návrhů byl jako host na příští jednání komise vybrán zástupce 

Policie ČR, zástupkyně oddělení sociálních služeb a zdravotnictví – paní Zuzana 

Nykodýmová a zástupce sdružení Salesiánů v Praze 8, Mgr. Václav Jiráček. Následuje 

hlasování komise o pozvání navržených hostů: PRO – 8. Proti – 0, zdržel se – 0. Návrh 

byl jednomyslně přijat.  

 Tajemnice komise se pokusí zajistit od kurátorů pro dospělé osoby písemné podklady, 

které by se k danému tématu mohly vztahovat.  

 Členové komise poukazují na to, že jednací místnost na sociálním odboru je 

nevyhovující –  umístěním, vzhledem i velikostí. Žádají předsedkyni, aby zajistila jiné 

prostory pro příští jednání zejména proto, že případní hosté by se do stávající místnosti 

nevešli.  

 
III. Volná diskuse 

 
 Diskutuje se nad organizacemi, které působí v Praze 8, o tom, zda se nebudou jiné 

organizace cítit diskriminované, když na jednání budou přizvání jen Salesiáni, zda by 

nebylo vhodnější vyslechnout si nejprve informace od subjektů Úřadu a státu a teprve 



následně vytipovat zástupce organizací, které by se představili komisi. Dojednáno, že 

příští hosté  již byli odhlasováni a tento stav se nebude měnit.  

 
 

IV.  Závěr 
 

 Předsedkyně komise poděkovala členům za účast, za pozitivní diskusi se zájmem členů 

o danou tématiku a o informace. Všichni členové si berou jako svůj úkol, že do dalšího 

jednání se sami budou o nastolenou problematiku zajímat, případně zjišťovat 

zajímavosti a informace 

 Připomenuto, že příští jednání komise se bude konat 25.3.2015 v 16:30 hodin. Místnost 

ještě upřesní předsedkyně komise.   

 Jednání komise bylo předsedkyní ukončeno v 19:30 hodin.  

 
 
Zapsal: tajemnice komise Mgr. Dagmar Kubičíková 

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

Ověřovatel zápisu: Milan Vybíral………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

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


