
ZÁPIS č. 4/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 16.9.2015 

v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském zámečku, Praha 8, od 16:30 hodin 
 

- Přítomni v 16:30 hod. : Kateřina Halfarová, Hana Zvolská, Lenka Majerová,  
-                     16:35 hod. : Roman Faltýn 
-                      16:58 hod. Milan Vybíral        
- Omluveni: Mirek Pešek, Michal Dunovský 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala v 16: 30 hod. přítomné členy 

komise a konstatovala, že není přítomen dostatečný počet členů a komise není usnášení 

schopná. Přítomní členové se rozhodli, že vyčkají 15 minut, zda se na jednání 

nedostaví někdo další. – viz uvedená presence výše. V 16:45 hod. byli přítomní pouze 

čtyři členové komise. Komise nebyla i nadále usnášení schopná. K jednání se však 

dostavil pozvaný host – Mgr. Bednářová z turistického oddílu SŮVY.  

 Vzhledem k tomu, že jednání komise nemohlo pokračovat oficiální cestou, vyslechli si 

přítomní členové komise alespoň neformálně představení turistického oddílu SŮVY a 

pohovořili s její představitelkou Mgr. Bednářovou.  V průběhu rozhovoru se 

zástupkyní odd. SŮVY, se dostavil na jednání, v 16:58 hod., další člen komise. Komise 

se tím stala usnášení schopná.  

 V 17:15 hod. Zahájila předsedkyně komise jednání. Následovalo schválení minulého 

zápisu. V zápise však byla chyba, kterou namítala paní Majerová a z toho důvodu byl 

tento bod odložen na další jednání komise. Jednání pokračovalo volbou ověřovatele 

zápisu. Funkci dobrovolně přijala pí. Zvolská, následovalo hlasování o volbě 

ověřovatele zápisu. PRO  - 5  PROTI – 0  ZDRŽEL SE – 0. Ověřovatelem zápisu 

byla zvolena paní Hana Zvolská. Předsedkyně apeluje na členy, aby bylo dbáno na 

dodržování docházky a času jednání komise. Ukládá zapisovatelce a tajemnici komise 

úkol, aby vypracovala přehled o účasti jednotlivých členů komise.  

 
II. Pracovní část  

 
 Předsedkyně komise seznamuje členy s úkolem pro komisi, která by měla do konce 

tohoto kalendářního roku stanovit priority v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů. Závěry komise potom budou mít přímý vliv na stanovení grantových podmínek 

v Praze 8.  



 Následuje diskuse nad tématy v rámci prevence sociálně patologických jevů. V rámci 

prevence se musí komise věnovat všem oblastem. Je důležité jednotlivé oblasti 

pojmenovat a najít jednotný systém. Pan Vybíral navrhuje, abychom nejprve 

pojmenovaly všechny jednotlivé oblasti a potom v jednotlivých oblastech našli shodu 

nad jednotlivými podtématy. Následuje diskuse nad tím, jaké bude vybráno kritérium 

pro volbu jednotlivých oblastí. Existují dvě reálné možnosti. A možnost – kritérium 

věkové a B možnost kritérium dle jednotlivých okruhů. Následuje hlasování o 

jednotlivých kritériích. Možnost A – PRO – 4 PROTI – 1 ZDRŽEL SE – 0 

                                      Možnost B – PRO  - 1 PROTI  - 4 ZDRŽEL SE – 0 

Členové komise zvolili, že kritériem pro určování jednotlivých oblastí bude věk. 

Předsedkyně komise přijímá úkol, že do příští komise připraví podklady pro věkové 

rozdělení jednotlivých okruhů 

 Předsedkyně komise dále členy seznamuje s tím, že získala finanční dotaci na 

zpracování sociodemografické studie. Finanční částka je však absolutně nedostatečná 

pro zadání úkolu specializované firmě. Členové diskutují o tom, kdo by mohl za menší 

finanční obnos tento úkol naplnit. Nejvíce se nabízí spolupráce s odbornými školami, 

paní Majerová navrhuje možnost využití pomoci seniorů.  Komise hlasuje o tom, že 

pověření k předložení návrhu na realizaci sociodemografické studie bude mít 

předsedkyně komise: PRO – 5 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0. Předsedkyně komise má 

mandát pro předložení návrhu na realizaci sociodemografické studie v Praze 8.  

 Předsedkyně komise dále sděluje, že výsledky z analýzy komise, budou zapracovány 

do plánu Agendy 21.  

III. Závěr 
 

 V 17:56 hodin odchází jedna členka komise a komise se tak stává opět neusnášení 

schopná.  

 Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

 V 18:00 hod. jednání komise končí. 

 Příští jednání komise – viz přehled jednání komise pro rok 2015 

  

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

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

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



 

 
 
 
Rozdělovník: 

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

 

 


