
ZÁPIS č. 7/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 2.3.2016 

v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském zámečku, Praha 8, od 17:00 hodin 
 

- Přítomni v 17:00 hod. : Kateřina Halfarová, Roman Faltýn,  Miroslav Pešek, Hana 
Zvolská, Lenka Majerová,  

- V 17:05 hod.  se dostavila paní Perla Kuchtová 
-                                           
- Omluveni: Michal Dunovský, Milan Vybíral 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala v 17 hod. přítomné členy 

komise.  

 Komise schválila minulý zápis 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: 1. Zahájení 2. Pracovní část a vyslechnutí 

dnešního hosta 3. závěr  – PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 

II. Pracovní část - aktuality 
 

Pan Faltýn  uvedl, že se dozvěděl, že komise pro bezpečnost disponuje statistickým 

materiálem  PČR  „Vyhodnocení stavu kriminality na území MČ Prahy 8, v období od 

1.1.2015 – 31.12.2015“. Pan Faltýn doporučuje komisi, aby si materiál od  bezpečnostní 

komise též vyžádala, neboť pro další činnost komise se může jednat o přínosný materiál. 

Komise hlasuje o tom, zda bude tajemnice komise Dagmar Kubičíková zmocněna k tomu, aby 

zmiňovaný materiál  od bezpečnostní komise vyžádala. Pro 6 – proti – 0 – zdržel se – 0. 

Komise zmocňuje Dagmar Kubičíkovou, aby zmiňovaný materiál vyžádala od bezpečnostní 

komise a připravila ho k dalšímu jednání komise.  

III. Vystoupení hosta : pan Miloš Uvízl, v doprovodu svých podporovatelů, paní Jany 

Vackářové a kněze Josefa Čunka.  

Pan Uvízl charakterizuje svou činnost v oblasti podpory lidí bez domova. Veškerá činnost 

probíhá na dobrovolné bázi. Pan Uvízl má pronajatý nebytový prostor ve Střekovské ulici 

v Praze 8. Podporu od MČ Prahy 8 shledává zejména ve spolupráci s kurátory pro dospělé, 

kteří se významně podílejí, na začleňování klientů pana Uvízla do pracovního procesu. 

Poskytnutí jiné formy  podpory panu Uvízlovi je složité  neboť organizace nemá sociální 



služby a v nejbližší době o ni ani pan Uvízl nehodlá požádat, když podstata jeho činnosti tkví, 

dle jeho slov, v dobrovolnosti a s pravidly spíše rodiny, nežli registrované služby.  

 
IV. Závěr 

 
 Předsedkyně komise seznámila členy se zápisem ze setkání poskytovatelů služeb  

 Předsedkyně  komise  oznámila  členům,  že  na  fci  členky  komise  rezignovala  paní 

Kratochvílová a předsedkyně hledá náhradníka 

 Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

 Dotazuje se členů komise na návrh pro příští hosty komise – je navržen zástupce 

organizace, která se věnuje práci s romskou menšinou  

 Příští jednání komise – viz přehled jednání komise pro rok 2016 

  

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,  

 

 

 

 

 


