
 Zápis ze 4. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 6. 2019 
od 13:00 hodin v kanceláři pana starosty 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, pan Radovan Koutský 
 
Mimořádné zasedání zahájil pan starosta v 13:00 hodin přivítáním přítomných.  
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 7:0:0. 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Výstavba nové MŠ V Bytovkách 

 
 

 
2. Výstavba nové MŠ V Bytovkách 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Rada městské části vybrala finální projekt na základě hydrogeologických a dendrologických 

průzkumů. Zástupci kanceláře BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o. byli vyzváni, aby budoucí 

záměr konzultovali na příslušné Hygienické stanici hlavního města Prahy, která bude budoucí 

projekt posuzovat jako jeden z dotčených orgánů. Na základě schůzky zástupců kanceláře 

BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o., pracovníků odboru realizace staveb a RMČ dne 4. 6. 2019 

byly vyhodnoceny veškeré možné rizikové faktory. Budoucí projekt je z hlediska hydrogeologie a 

hygienických požadavků realizovatelný. Po zhodnocení dendrologického průzkumu je 

doporučeno, aby projekt počítal s co největším zachováním dosavadních dřevin. Společná jednání  

proběhla především s obyvateli lokality V Bytovkách a zástupci dotčených SVJ a BD. 

Usnesení: 

1. RMČ vybírá projekt architektonické kanceláře BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o.,     

IČ 07167733, která je zastoupená Ing. arch. Tomášem Veselým, pro realizaci záměru 

„Výstavba nové MŠ V Bytovkách“. 

/5:1:1/ 

2. RMČ bere na vědomí převod práv ke studii MŠ V Bytovkách z architektonické 

kanceláře BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o. na společnost VESELÝ HAJNÝ s.r.o.,   

IČ 08073961 z důvodu ukončení činnosti první jmenované společnosti.   

3. RMČ ukládá starostovi předložit na nejbližším řádném zasedání rady návrh smlouvy     

o dílo, jejímž předmětem je dopracování studie a zpracování kompletní dokumentace pro 

sloučené řízení (ÚR a SP). 
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Zasedání bylo ukončeno v 13:10 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ing. Ondřej Lagner …………………...................... 
 
 
   Radovan Koutský  ……………………………….. 
          
 
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22    ........................................... 


