
ZÁPIS ZE 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ Praha - Suchdol

dne 27.1. 2005
Účast při zahájení zasedání: 13 zastupitelů
Omluveni: pí Víšková
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta informoval, že
usnesení z minulých zastupitelstev jsou splněna.
Starosta seznámil zastupitele s programem 16. zasedání ZMČ Praha – Suchdol.
Hlasování o navrženém programu 16. zasedání: pro: 13, proti:0, zdržel se: 0
Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Ing. Skála, Ing. Hořejš
Hlasování o návrhu: pro: 13 , proti: 0 , zdržel se: 0
Volba ověřovatelů. Navrženi byli: Mgr. Borová, pí Valentová
Hlasování o návrhu: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice ÚMČ
Starosta v úvodu zasedání přivítal na jednání zastupitelstva hosta, pana senátora Schwarzenberga, který
požádal o možnost vystoupení na zastupitelstvu MČ.

Program zasedání:
Diskuse
První slovo v diskusi dostal p. senátor Schwarzenberg. Uvedl, že navštívil zasedání všech zastupitelstev,
které jsou v jeho volebním obvodu. P. senátor představil, paní Mgr. Hešíkovou, která vede senátorskou
kancelář a je možno se na ní obrátit. P. Ptáček se dotázal pana senátora, jakého názoru je p. senátor na
obchvat. P. senátor odpověděl, že nevidí šťastné řešení vedení obchvatu Prahy v blízkosti Prahy,
přivaděč Patočkovou ulicí a Jugoslávských partyzánů. P. senátor uvedl že tunel je příliš drahý.
K problematice přivaděče se vyjádřil také Ing. Hejl.
V diskusi p. starosta informoval o skutečnosti, že členové družstva Sedlec 41, kteří chtěli koupit dům
č.p. 41 V Sedlci, v čase potřebném pro provedení právních úkonů potřebných pro vklad do katastru
nemovitostí kupní smlouvu nepodepsali a dům byl předán Praze 6.
Starosta dále zopakoval prosbu předsedkyně bytové komise Mgr. Lacinové o doplnění této komise o
nové členy náhradou za členky, které byly z Dolního Sedlce.
Dále starosta informoval o jednáních o postupu výstavby infrastruktury v MČ s Ing. Přikryl ze
ZAVOSU (19.1. 2005) a s radním hl.m. Prahy Ing. Klegou , které se zúčastnil spolu se zástupcem
starosty Ing. Hejlem, kde se dozvěděli, že na letošní rok je v rozpočtu hl.m. Prahy pro MČ Praha –
Suchdol na investice plánováno 17 mil. Kč, ale z toho je třeba nejdříve uhradit závazek – nezaplacené
práce z roku 2004 – firmě SKANSKA ve výši cca 13-14 mil. Kč. Hl.m. Praha šetří, zřejmě více peněz
nebude, i když při jednání starosta a zástupce starosty požadovali navýšení částky vzhledem k celkové
zanedbanosti infrastruktury MČ. V diskusi bylo navrženo, že je třeba posoudit problém kanalizace na
Výhledech, řadu podél Kamýcké ulice, delimitace okružní křižovatky, Internacionální Kámýcká z TSK
na OMI a kanalizace na Budovci.
Mgr. Matula – zeptal se, za co MČ dluží – Ing. Hejl odpověděl, že MČ nedluží nic. V loňském roce bylo
v polovině roku 2003 bylo vyhlášeno výběrové řízení na objem 30 mil. Kč na komunikace na novém
Suchdole. Práce byly provedeny v roce 2004, a část z nich dotovala firma SKANSKA ze svých
prostředků, letos musí OMI tuto částku uhradit.
P Matula uvedl, že je otázka, kam se peníze dávají, voličům koho.
P. Ptáček uvedl příklad, že malá obec dostala od státu 170 mil., zde se pro to nic nedělá, vyzval jako
občan a zastupitel, aby rada místo, aby ztrácela síly odporem proti obchvatu, získala za stavbu okruhu
na území Suchdola co nejvíce prostředků pro infrastrukturu. Ing. Hejl uvedl, že existuje reálná levnější
varianta vedení dálnice, prostředky by se věnovaly na jiné věci.

1.

Informace o prohlášení náhradníka z kandidátky Občanské demokratické strany zastupitelem Městské2.



části Praha – Suchdol. Slib nového zastupitele. Starosta informoval zastupitelstvo o rezignaci pana
Jaroslava Holého na funkci člena Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol a o tom, že rada prohlásila pana
Antonína Ptáčka, náhradníka z kandidátky Občanské demokratické strany, za zastupitele Městské části
Praha – Suchdol. Starosta požádal pana Ptáčka, aby do jeho rukou složil slib zastupitele a stvrdil jej
podpisem, což pan Antonín Ptáček učinil a tím se ujal své funkce.
P. starosta požádal o vedení zasedání Ing. Hejla protože předkládá bod 2).
Odvolání členů kontrolního výboru ZMČ Praha – Suchdol z důvodu změny hranic MČ Praha 6 a Praha
– Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:14 proti: 0 zdržel se: 0
P. starosta se ujal znovu řízení zastupitelstva.

3.

Projednání smlouvy o finančním vypořádání v souvislosti se změnou hranice mezi MČ Praha 6 a MČ
Praha – Suchdol. Diskuse: 0 Hlasování o usnesení: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0

4.

Projednání rozpočtu MČ Praha – Suchdol pro rok 2005. Diskuse: Mgr. Halová –zeptala se pana
Korynty, proč je v plánu zařazena položka na opravy kulturních památek, p. Korynta odpověděl, že se
jedná o prevenci poškození kulturních památek; dále se dotázala na navýšení prostředků na kulturu –
nezdá se, že se nějaké kulturní akce konají; Mgr. Borová uvedla, že se např. připravuje divadelní
představení, pořádají se výstavy. Mgr. Lacinová uvedla, že bez prostředků se kultura dělat nedá. Mgr.
Halová se dotázala na nárůst položky na materiál – p. Korynta odpověděl, že se jedná se o navýšení
vzhledem k inflaci. Ing. Skála uvedl ke kapitole kultura, že vypisovat plán akcí bylo dříve, dnes je třeba
vytvořit prostor pro tyto činnosti. Mgr. Borová uvedla, že vše něco stojí a pro kulturu je třeba vytvořit
prostor. P.Ptáček st. uvedl, že důvody mají být popsány v důvodové zprávě. P.Ptáček ml. - proč je
navýšen rozpočet v odd. § 3722 - sběr a svoz kom. odpadů. Ing. Malíková uvedla, že bude z této částky
navýšen počet kontejnerů na objemný odpad. Mgr, Lacinová požádala o navýšení na školky se změnou
zákona – vzhledem k tomu, že předškoláci nebudou platit příspěvky, dojde k finančnímu propadu. Ing.
Skála diskutoval o nákladech na odpady – vzhledem k tomu, že občané nevyužívají sběrný dvůr
v Proboštské ulic, bude se organizovat v MČ Praha – Suchdol ve snaze omezit černé skládky. Mgr.
Borová se zeptala na pracovníky veřejně prospěšných prací –tito pracovníci zde budou nadále
pracovat, podstatnou část jejich mzdy platí Úřad práce. Mgr. Halová se dotázala na výši rezervního a
investičního fondu ZŠ M, Alše. Ing. Hejl odpoví Mgr. Halové na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování o usnesení: pro: 8 proti: 2 zdržel se: 4.
po projednání bodu 4 zasedání opustila Mgr. Lacinová, p. Ptáček st. a Ing. Hejl

5.

Bezúplatné převzetí nemovitého majetku od firmy APV Invest – parkoviště na pozemku parc.č. 2375,
k.ú. Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro:11 proti: 0 zdržel se: 0
po projednání bodu 5) se na zasedání dostavil Ing. Hejl

6.

Bezúplatné převzetí nemovitého majetku od firmy ISD – parkoviště na pozemku parc.č. 2375, k.ú.
Suchdol. Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: 12 pro: proti: 0 zdržel se: 0

7.

Bezúplatné převzetí pozemku parc.č. 2422, k.ú. Suchdol a na něm ležící komunikace od MŠMT
(pokračování ul. Vysokoškolské podél areálu ČZU). Diskuse: 0. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0

8.

Uzavření smlouvy o věcném břemeni ve prospěch Pražské energetiky a.s. Diskuse: p. Ptáček ml. se
dotázal na způsob stanovení ceny-starosta odpověděl, že cena byla stanovena na základě znaleckého
posudku. Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1

9.

Úprava splátkového kalendáře pro bytové družstvo Kamýcká 910,911. Diskuse: p.Ptáček. Hlasování o
usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1

10.

Předání vodohospodářského majetku – kanalizačních řadů a veřejných částí kanalizačních přípojek hl.
m. Praze. Diskuse: Ing. Skála uvedl, že se předává pouze to, co v majetku hl.m. Prahy není. Nová
kanalizace, kterou budovalo OMI MHMP je již dnes v majetku hl.m. Prahy. Mgr. Halová vítá
majetkové narovnání s hl.m. Prahou. Ing. Hejl uvedl, že je problém s dokladováním majetku u starších
kanalizací. Dále diskutoval p. Ptáček ml. P. starosta chápe rozhodnutí zastupitelstva jako nastartování
procesu převodu majetku. Ing. Hejl uvedl, že bude změna ve správci kanalizace a s tím související
úpravě ceny stočného. Ing. Skála uvedl, že kanalizace na Výhledech je v havarijním stavu, na opravy
ve větším rozsahu nemá MČ finanční prostředky. Mgr. Halová – navrhuje rozfázovat na předání

11.



kanalizaci postavenou do roku 92 a po roce 92.P. starosta uvedl, že PVS tento způsob pravděpodobně
nebude akceptovat. Hlasování o usnesení: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období. Diskuse:0. Zastupitelstvo bere na vědomí.12.
Interpelace
P. starosta požádal o stanovisko ke stížnosti občanů na zápis ze zastupitelstva. O této problematice
diskutoval i Mgr. Matula, p. Ptáček
p. Ptáček ml. se dotázal na protihlukovou stěnu u „akcízu“ na ul. _Kamýcké; odpověděl Ing. Hejl –
protihluková stěna byla nařízena hygienikem, aby ochránila bytovou výstavbu mezi ul. Kamýcká a
Suchdolská, v dokumentaci byla navržena stěna ve výši 4-5 m, zatím je stále hygienikem požadována –
celá věc je v jednání, zatím nebylo v územním řízení rozhodnuto. P. starosta uvedl, že je jiná norma
hladina hluku pro rodinné domy a pro bytové domy, pro obytné domy, které jsou v novém návrhu, je
norma pro hluk měkčí. Zatím není definitivně rozhodnuto.
p. Ptáček ml. se dotázal na objížďku na konci ul. Kamýcké v souvislosti s výstavbou okruhu – tato
objížďka je stále v navrhované dokumentaci, nová verse dokumentace měla být předložena na začátku
prosince a dosud se tak nestalo.
Mgr. Matula k zápisu z rady - jednání se společností CENTRAL GROUP na úpravu ul. Kosova -
připomínka Mgr. Matuly z minulých jednání - Kosova ul. by měla mít nějaké parkovací možnosti, na
odstavné parkovací plochy se pravděpodobně nedostalo. Ostatní ulice v lokalitě jsou obousměrné a
velmi úzké, parkováním na obou stranách se ulice stávají neprůjezdné. Žádá, aby se při jednání na to
bral zřetel. P. starosta odpověděl, že v úzkých komunikacích bude po dobudování ul. Kosovy zaveden
jednosměrný provoz. Je třeba, aby i občané parkovali na jedné straně komunikace. Mgr. Matula uvedl,
že se jedná o návštěvníky. Navrhuje odstavné parkoviště.
Mgr. Matula – věcná připomínky k programu zasedání – odvolání členů kontrolního výboru – navrhuje
vyzvat politické strany aby doplnily kontrolní výbor návrhy na nové členy, s tím, aby byli navrženi
takoví kandidáti, kteří se budou práce zúčastňovat. Starosta navrhl, aby kandidáta doplnili z SOS
z důvodu poměrného zastoupení ve výboru.
Mgr. Matula: k zápisu z  81, 85,90 zasedání rady – body o dálnici – zastupitelstvo se dělí na příznivce a
nepřátele dálnice. Mgr. Matula žádá, aby občané byli podrobně informováni o obsahu jednání ve věci
dálnice, jaká je reálná situace v přípravě stavby dálnice oficiálních stanoviscích MČ k okruhu.
Navrhuje otevřené a reálné informování o aktuálních krocích v jednání o okruhu, přispělo by to
k vyjasnění stanovisek.
k uvedené problematice diskutovali p. Pytlíček, Ing. Skála, Ing. Hejl.
Mgr. Matula - dotaz na pozemek státu Palestina na ul. Internacionální – došlo ke zbourání nadzemní
želbet. konstrukce, stát Palestina bude pozemek zastavovat bytovým objektem s nebytovými prostorem
a objektem rezidence.

13.

Zasedání bylo ukončeno ve  20.50 hod.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/2/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

o d v o l á v á

na základě Dohody o změně hranic městských částí uzavřené podle ust. § 11 odst. 3
zákona čís. 131/2000 Sb. v platném znění ze dne 18.10.2004 mezi MČ Praha 6 a Praha
– Suchdol, usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy číslo 22/06 ze dne 25.11. 2004, podle
kterých se občané dolního Sedlce stali od 1.1. 2005 občany MČ Praha 6, z funkce člena
Kontrolního výboru pana Vratislava Študenta, pana Jaroslava Holého a paní Lenku

1.



Venzarovou.
d ě k u j e

odvolaným členům kontrolního výboru panu Vratislavu Študentovi, panu Jaroslavu
Holému a paní Lence Venzarové za práci, kterou v kontrolním výboru vykonali pro
Městskou část Praha – Suchdol

2.

u k l á d á

zaslat sdělení o odvolání z funkce člena kontrolního výboru a poděkování za práci
v tomto výboru odvolaným členům

3.

Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/3/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s o u h l a s í

s prominutím nesplacené části návratné bezúročné půjčky poskytnuté formou
dočasného převodu z prostředků MČ Praha 6 na odstranění následků povodní z roku
2002 ve výši 1.120.000,- Kč

1.

s o u h l a s í

s finančním vypořádáním od MČ Praha 6 za výdaje MČ Praha Suchdol
vynaložené na opravu a rekonstrukci objektů č.p. 33,43 v k.ú. Sedlec v souvislosti
s odstraněním následků povodní v roce 2002 v celkové výši 4.549 tisíc Kč.

a.

s předloženou „Smlouvou o finančním vypořádání v souvislosti se změnou
hranice mezi Městskou částí Praha 6 a Městskou částí Praha – Suchdol“

b.

2.

s c h v a l u j e

převedení částky 4.549 tisíc z finančního vypořádání od MČ Prahy 6 do fondu
rezervního a rozvojového

a.

zapojení v předchozích verzích návrhu rozpočtu na rok 2005 rozpočtované
splátky bezúročné půjčky od MČ Prahy 6 za rok 2005 ve výši 140.000,- Kč do
běžných výdajů rozpočtu na rok 2005

b.

3.

u k l á d á

podepsat „Smlouvu o finančním vypořádání v souvislosti se změnou hranice mezi
Městskou částí Praha 6 a Městskou částí Praha – Suchdol“

4.

Z. starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/4/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

předložený návrh položkového rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2005 poa.
1.



úpravě vyplývající z přijetí finančního vypořádání od MČ Praha 6 po
konsolidacích
s objemem příjmů ve výši: 20.076,- tisíc Kč - vlastní příjmy a dotace
s financováním ve výši: -2.452,- tisíc Kč - dotace z vlastních fondů
s objemem výdajů ve výši: 17.624,- tisíc Kč
předložený návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2005
s objemem příjmů ve výši 3.232,4 tisíc Kč
s objemem výdajů ve výši 2 656,- tisíc Kč

b.

u k l á d á

čerpat rozpočet dle položkového členění
T: Průběžně
Z: Rada MČ, správci kapitol

a.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2005
T: 30.9. 2005
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

b.

předložit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2004
T: 30.6. 2005
Z: zástupce starosty Ing. Petr Hejl prostřednictvím vedoucí EO

c.

2.

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/5/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí majetku
komunikace, chodníky, parkovací stání a zeleň včetně vzrostlých stromů provedených
na pozemku parkoviště a příjezdové komunikace parc.č. 2375, k.ú. Suchdol v majetku
hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části Praha – Suchdol, při
výstavbě bytového domu postaveného na pozemku parc.č. 1234/3 v k.ú. Suchdol, č.p.
1219, ul. Kamýcká, v celkové pořizovací hodnotě 301.143,- Kč
od APV INVEST s.r.o., se sídlem Nad Královskou oborou 55, 170 00 Praha 7,
do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části Praha –
Suchdol.

1.

u k l á d á

zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení
2.

Z: Rada MČ Praha- Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/6/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol



s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí majetku
parkoviště a příjezdové komunikace provedené na pozemku parc.č. 2375, k.ú. Suchdol
v majetku hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části Praha –
Suchdol, při výstavbě bytového domu postaveného na pozemku parc.č. 1228 v k.ú.
Suchdol, v celkové ceně 204.208,58 Kč
od ISD S-development, se sídlem Ukrajinská 1488/10, 100 00 Praha 10,
do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa ve vlastnictví obce Městské části Praha –
Suchdol.

1.

u k l á d á

zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení
2.

Z: Rada MČ Praha- Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/7/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí
pozemku parc.č. 2422 v k.ú. Suchdol
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze 1, Karmelitská 7, PSČ 118 12, IČ 00022985,
zastoupené JUDr. Petrou Buzkovou – ministryní,
do vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa nemovitostí ve
vlastnictví obce: Městská část Praha – Suchdol,

1.

u k l á d á

zajistit realizaci bodu 1) tohoto usnesení
2.

Z: Rada MČ Praha- Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/8/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol

s c h v a l u j e

Zřízení věcného břemene, jemuž odpovídá právo umístění a provozu stavby
podzemního kabelového vedení a právo přístupu k tomuto zařízení distribuční
soustavy za účelem jeho provozu oprav a údržby, ve prospěch Pražské energetiky
a.s. k tíži následujících pozemků:

pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřena správa nemovitostí Městské
části Praha – Suchdol parc.č. 2325/1, 2318/1, 2320, 2323/1, 2323/2, 2365,
2323/3 2327/1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním

a.
1.



úřadem pro hlavní město Praha na LV č 1 pro katastrální území Suchdol,
obec Praha, kraj Hlavní město Praha
pozemky ve vlastnictví státu Česká republika, právo hospodaření
s majetkem státu Městská část Praha- Suchdol parc. č. 90/2 a 2321/2
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
město Praha na LV č.1464 pro katastrální území Suchdol, obec Praha, kraj
Hlavní město Praha

Zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2325 v katastrálním území
Suchdol, obec Prahakraj hlavní město Praha, jemuž odpovídá právo umístění a
provozu stavby TS 4535 a právo přístupu k tomuto zařízení distribuční soustavy
za účelem jeho provozu, oprav a údržby

b.

zřízení výše uvedených věcných břemen na dobu 40 letc.
jednorázovou náhradu na zřízení výše uvedených věcných břemen ve výši
60.000,- Kč bez DPH, která byla stanovena dohodou mezi Pražskou energetikou
a.s. a MČ Praha – Suchdol, splatných ze strany Pražské energetikou a.s. ve lhůtě
30ti dnů ode dne doručení smlouvy o zřízení výše uvedených věcných břemen
registrované KN s uvedením datumu právních účinků smlouvy.

d.

u k l á d á

realizovat bod 1) tohoto usnesení
e.

Z: rada MČ Praha – Suchdol
T: Neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/9/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s c h v a l u j e

úpravu splátkového kalendáře pro Bytové družstvo Kamýcká 910-911 za koupi
čp.910, a 911 v k.ú. Suchdol následovně:
Splátka za 1. čtvrtletí 2004 k 31.3. 2004 ve výši 119.435,- Kč bude odložena.
Tato splátka bude rozložena do posledních 5 splátek nemovitosti po 20 % splátky
– toto navýšení bude činit 23.887,- Kč, tj. posledních 5 splátek bude zaplaceno ve
výši 143.322,- Kč.

1.

u k l á d á

smluvně zajistit úpravu splátkového kalendáře dodatkem smlouvy č. 14/2004
2.

Z: Rada MČ Praha – Suchdol
T: 15.2. 2004

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/10/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
s o u h l a s í

s převodem veškerého vodohospodářského majetku na hlavní město Prahu
prostřednictvím PVS a.s.

1.

u k l á d á

zahájit potřebné administrativní úkoly
2.



Z: starosta
T: neprodleně

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol č.j. 16/11/2004
ze dne 27.1. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha - Suchdol
b e r e  n a  v ě d o m í
zápisy Rady Městské části Praha – Suchdol za uplynulé období sdělená:

Zápisem z  81. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 15.11. 20041.
Zápisem z  82. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 22.11. 20042.
Zápisem z  83. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 29.11. 20043.
Zápisem z 84. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 6.12. 20044.
Zápisem z  85. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 13.12. 20045.
Zápisem z 86. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 20.12. 20046.
Zápisem z 87. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 3.1. 20057.
Zápisem z 88. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 10.1. 20058.
Zápisem z 88. zasedání Rady MČ Praha – Suchdol ze dne 10.1. 20059.


