
ZÁPIS č. 10/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo dne 10.1.2017 

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

- Přítomni : 
Hana Zvolská, Václav Jiráček, Lenka Majerová, Miroslav Pešek, Michal Dunovský                      
- Omluveni: Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová 
-  
I. Úvodní část 

 
 Tajemnice komise omluvila předsedkyni komise a tlumočila pokyn, že komisi povede 

paní Perla Kuchtová. Vzhledem k tomu, že ani ta nebyla jednání přítomna a komise byla 

usnášeníschopná, bylo hlasováním rozhodnuto, že vedení komise se ujme paní hana Zvolská.  

PRO – 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 5 – PROTI -  0 – 

ZDRŽEL SE – 0. 

 Komise schválila dnešní program jednání  - seznámení s oddělením sociálně právní 

ochrany dětí při ÚMČ Praha 8 a s organizací STŘEP a s tím související přítomnost 

hosta, ředitelky organizace STŘEP paní Věry Bechyňové PRO – 5 – PROTI  - 0 – 

ZDRŽEL SE – 0.  

 

I. Pracovní část  
 

1. Dagmar Kubičíková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 

(OSPOD) seznámila členy komise s chodem a organizací oddělení, při ÚMČ 

Praha 8. 

2. Zodpověděla i řadu dotazů členů komise a představila ředitelku organizace 

STŘEP, se kterou OSPOD hojně spolupracuje.  

3. Ředitelka organizace STŘEP, paní Věra Bechyňová popsala členům komise 

v čem spočívá činnost její organizace a jakou službu konkrétně, i v jakém 

množství vykonává pro MČ Praha 8, byť sídlo její organizace ve správním 

obvodu Prahy 8 není. Společně s vedoucí OSPOD představily projekt 

mobilního týmu, kterého se OSPOD při MČ Praha 8 účastní a který nemá 

v republice aktuálně obdobu.  

II. Závěr 

Po zodpovězení dotazů byla komise paní Hanou Zvolskou ukončena.  



  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


