
ZÁPIS č. 11/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  

které se uskutečnilo dne 7.3.2017 

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

 

- Přítomni : 

Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová, Hana Zvolská, Miroslav Pešek, Michal 

Dunovský, Roman Faltýn                      

- Omluveni: Václav Jiráček, Lenka Majerová 

 

I. Úvodní část 

 

 Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a přednesla program dnešního jednání, 

který nechala schválit hlasováním.  PRO – 6 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

Následující program byl schválen:  

1. Úvod 

2. Prezentace hosta 

3. Řešení absence členů komise 

4. Plán na další jednání 

5. Závěr 

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 6 – PROTI -  0 – 

ZDRŽEL SE – 0. 

 Komise schválila zápis minulého jednání PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 1.  

 Komise schválila přítomnost hosta na jednání, paní ředitelku Renátu Tumlířovou, BA – 

PRO – 6 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE - 0 

 

II. Pracovní část  

 

1. PRESENTACE HOSTA: Ředitelka Občanského sdružení 

KALEIDOSKOP seznámila členy komise s činností její organizace. 

Popsala cílovou skupinu jejich sdružení a popsala druhy služeb, které 

poskytují (pobytové, ambulantní a DBT terapie) Komunita, kterou 

provozují, má základnu v Solenicích. Členové komise se seznámili 

s chodem sdružení a měli prostor pro své vlastní doplňující dotazy.  

2. ŘEŠENÍ ABSENCE ČLENŮ KOMISE:  Komise projednala postup při 

opakované absenci členů komise. Byla zdůrazněna nutnost omluvy a přítomnosti 

na jednání. Komise hlasovala o následujícím universálním potupu: Členu 

komise, který se bez omluvy neodstaví, se nejprve zatelefonuje, proč 



nedochází a zda nedošlo jen k nedorozumění. Následně bude postupovat 

předsedkyně komise dle jednacího řádu. .Hlasování – PRO – 6 – PROTI – 

0 – ZDRŽEL SE -0.   

1. PLÁN NA DALŠÍ JEDNÁNÍ: Členové komise se v souvislosti 

s presentací ředitelky Tumlířové zajímají o to, zda je ve školách dostatečně 

řešena prevence šikany. Předsedkyně komise vznese ohledně této 

problematiky dotaz na školskou komisi. Téma na další jednání komise tedy 

zůstává, prevence šikany.  

 

III. Závěr 

Předsedkyně komise ukončila jednání s tím, že ještě znovu připomněla termíny 

dalších jednání – 4.5.; 12.9.; 7.11. 

  

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Rozdělovník: 

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

 

 

 

 

 

 

 


