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Úvodní slovo 

Druhý rok oficiálního působení na Praze 10 se nesl ve znamení participace. Současně 

našemu sdružení nedopřály klidu plány našich politiků na výstavbu nové radnice: celý rok se 

nevědělo, zda se přikloní k výstavbě na Strašnické, rekonstrukci stávající Vlasty či zvolí zcela 

jinou variantu. Snažili jsme se přispět k co nejkvalitnějšímu zpracování podkladů, což obnášelo 

zapojování veřejnosti a vkládání důvěry v transparentnost celého procesu. Bohužel marně. 

Na konci roku 2013 jsme viděli, že navzdory úsilí mnoha lidí o zlepšení procesů a 

systémové proměnění vztahů mezi občany, politiky a úředníky, stačí nevůle několika a zdánlivě 

se nikam neposouváme. Podklady a tisky k zastupitelstvům stále nejsou veřejné, tudíž občan 

netuší, o čem se hlasuje. Videozáznamy z jednání zastupitelstev nejsou k dispozici v radničním 

archivu, tudíž je tato pracná, ale potřebná služba na nás občanech. A ani samotná participace 

není oficiálně příliš podporovaná, proto její zajištění dotují různé nadace a granty.  

Přesto vidíme zásadní zlepšení - i díky spolupráci s dalšími institucemi mimo Prahu 10 

(mj. Oživení, o.s., Frank Bold Service, Nadační fond proti korupci, či Rekonstrukce státu) došlo 

na Praze 10 k několika „klepnutím přes prsty“ a máme naději, že leccos z toho, co bylo možné 

ještě nedávno (rámcová smlouva na stavební práce v hodnotě dvou miliard Kč včetně DPH, více 

než 200 milionů v Key Investments, nebo zhruba 450 milionů na znovuobestavění fasády 

vršovického Zámečku), se přinejmenším řádově posune někam jinam.  

Jak si v této souvislosti ale vysvětlovat schválení zcela nepodložené varianty stavby 

nové budovy radnice téměř za miliardu? Evidentně je bohužel naše činnost i nadále víc než 

potřebná. 

 

Olga Richterová 

Předsedkyně o.s. Zaostřeno na Desítku 
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1 Poslání a cíle 
 

Máme sen, že se spojí všichni, kterým jde  

o hezčí Prahu 10 – její obyvatelé, místní  

sdružení a spolky, úředníci a politici. 

 

Máme sen, že nám všem – radnici i občanům  

– půjde o co nejúčelnější využití veřejných  

peněz pro blaho současné i budoucí. 

 

Máme sen, že se tu všichni budeme cítit doma,  

znát své sousedy a mít možnost se zapojit.  

Záleží nám na místě, kde žijeme. 

 

Máme sen, že budeme společně rozhodovat  

o věcech, které se nás týkají. 

 

Víme také, že věci mají svůj čas. 

 

Pořádání sousedských akcí, sledování dění kolem  

nás i na radnici a práce s informacemi stojí hodně času a energie.  

Jsme však přesvědčeni, že to má smysl. 

 

Společně se učíme naslouchat, hledáme společnou  

řeč a hlásíme se o slovo. Setkáváme se,  

spolupracujeme a radujeme se v místě,  

kde žijeme. 

 

Jsme si plně vědomi své zodpovědnosti za toto  

místo, naše město a zemi  - náš domov.  

Jiný nemáme. 
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2 Naše aktivity v roce 2013  

 

2.1 Společně pro Desítku 
V roce 2012 jsme oslovili sdružení na Praze 10 a 

společně jsme vytvořili neformální iniciativu 

nazvanou Společně pro Desítku. K této iniciativě se 

připojila tato sdružení: 

Klub K2, o.p.s., o.s. Kaple Rektorská, o.s. Malešice pro lepší život, Iniciativa Moje Malešice – 

Naše Malešice, Spravedlivé bydlení v Praze 10, o.s. Start Vršovice, Taxus, o.s., o.s. 

„TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice“, Útulné Strašnice o.s., Občanské sdružení 

Záběhlic, ČSOP, ZO – NATURA QUO VADIS, Zaostřeno na Desítku, o.s. 

Naše neformální spolupráce se dále v roce 2013 rozšířila na tolerdance, o.s., Sportovní klub 

vozíčkářů Praha, divadlo X10 (Strašnické divadlo) a také na místní církevní organizace (sbory 

ŘKC, ČCE i CČSH). 

Organizujeme pravidelné společné informační schůzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce státu 

Zástupci Zaostřeno a Společně pro Desítku se zúčastnili několika setkání 

s panem Borisem Šťastným (zastupitel a poslanec za Prahu 10) na téma 

Rekonstrukce státu. Podpis jsme nezískali, ale pan poslanec vyjádřil 

údiv, že radnice Prahy 10 sama nezveřejňuje záznamy z jednání 

zastupitelstev a neposkytuje k nim předem podklady a tisky veřejnosti.  
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Společné projekty 

Projekty Pět přání pro desítku a Bereme Vás za slovo pokračovaly i v roce 2013. (Odkaz na 

webové stránky SpD zde.) 

Zaměřovali jsme se především na zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a aktivní 

utváření podoby veřejného prostoru, tedy na tak zvanou participaci.  

Odborně facilitovaná participace se konala ve třech oblastech: 

- 18.3.2013 proběhlo setkání veřejnosti a zastupitelů v ZŠ Brigádníků. Šlo o participaci 

na lokalitu v okolí metra Strašnická, více zde.  

- 11.4.2013 proběhla participace na prostor v ulici Moskevské, tzv. Proluku - informace 

ke kauze zde. 

- 27.6.2013 proběhla participace týkající se Edenu a Vlasty. Report z ní naleznete zde. 

Zamyšlení nad dalším informováním ohledně výstavby nové radnice naleznete v tomto 

článku Lucie Sedmihradské. 

 

2.2 Informování občanů 

Webové stránky        Zaostrenona10.cz  

Informační web získal v tomto roce novou tvář a více než zdvojnásobil svůj obsah. Přibyly 

pravidelné "úterníky" - původní články publikované v různých rubrikách webu (názory, popis 

kauz, analýza rozpočtu, komentář k aktuálním zasedáním zastupitelstva apod.). Náš web 

odkazuje na námi pořizované videozáznamy jednání zastupitelstva, které jsou k nalezení na 

youtube. 

 

Facebook                https://www.facebook.com/#!/ZaostrenoNa10 

Naše stránka na facebooku měla ke konci roku více než 470 fanoušků. Každý týden publikujeme 

přibližně deset příspěvků. 

http://bit.ly/Tp0QFm
http://zaostrenona10.cz/?page=nova-ci-rekonstruovana-radnice-a-setkani-v-zs-brigadniku
http://zaostrenona10.cz/?page=proluka
http://zaostrenona10.cz/?page=proluka
http://prahadeset.cz/participace-vlasta-a-eden?s2=80&m=58
javascript:;
javascript:;
http://www.zaostrenona10.cz/
http://www.youtube.com/user/zaostrenona10
https://www.facebook.com/#!/ZaostrenoNa10
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Newsletter 

Stejně jako v předešlém roce vycházel i v roce 2013 Newsletter - elektronický informační věstník, 

který občany pravidelně zpravuje o dění na Praze 10. 

 

Do svých e-mailových schránek ho dostávalo více než 1500 obyvatel a příznivců Prahy 10, v 

nezměněné podobě ho přejímal též server www.desitka.cz.  

Za rok 2013 jsme rozeslali tato vydání: 

24/01/2013 - Zastupitelstvo 4.2.: prodej Proluky, rozpočet, zapojování občanů do rozhodování o 

nové radnici a světla nad Malešicemi. http://eepurl.com/tcO-H 

26/02/2013 - Školáci a hrdinové, ODS a trafiky, zastupitelstvo a rozpočet 1,8 miliardy. 

Strašničtí padlí, Malešická zeď, vršovická Proluka. http://eepurl.com/ux1vj 

14/03/2013 - Již toto pondělí 18. 3. od 18:00 veřejná debata k lokalitě Strašnická a plánům na 

novou radnici. http://eepurl.com/wJz3b 

10/04/2013 - Rozpočet - kam půjde 1,8 miliardy? Tam, kam lípa v Mrštíkově? A co srabi, kdy 

jezdí? Tehdy, kdy chodí boxeři? http://eepurl.com/vOZpX 

24/06/2013 - Dnešní zastupitelstvo Prahy 10 i zapojování veřejnosti: diskuze nad návrhy pro 

Proluku, jak se žije na sídlišti Vlasta, centrum Cíl. http://eepurl.com/Bnexj 

03/09/2013 - Koupí Desítka vilu Karla Čapka? Jaký je vliv Tomáše Hrdličky? A jak to dopadne 

s Prolukou? http://eepurl.com/DuWBr 

file:///D:/TEMP/P10/www.desitka.cz
http://eepurl.com/tcO-H
http://eepurl.com/ux1vj
http://eepurl.com/wJz3b
http://eepurl.com/vOZpX
http://eepurl.com/Bnexj
http://eepurl.com/DuWBr
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13/12/2013 - Kde bude mít Praha 10 radnici? A jak budou do rozhodování zapojeni občané? 

Zastupitelstvo již 16.12. http://eepurl.com/KutuP 

23/12/2013 - Vánoční nadělení na Praze 10: prosincové zastupitelstvo a diskuze o budoucnosti 

vily Karla Čapka 16. 1. 2014. http://eepurl.com/Ll2kL 

K odběru newsletteru je možné se přihlásit také přes webové stránky Zaostřeno na Desítku.  

 

Akce  pro veřejnost 

Zažít město jinak – na tuto akci jsme připravili 

watchdogové pohledy. Během podzimu 2013 

jsme jich rozdali přes sedm tisíc.  

 

 

http://eepurl.com/KutuP
http://eepurl.com/Ll2kL
http://zaostrenona10.us7.list-manage.com/subscribe?u=bf21950fdd552e3439b896fe0&id=84f2ff88e1
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Řadu z nich obdrželi zastupitelé od občanů. 

 

 

Dům čtení Ruská -  během podzimu proběhla příprava diskusních večerů v domě čtení  

v Městské knihovně, které se budou konat pravidelně v roce 2014.  
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2.3 Sledování činnosti úřadu MČ Praha 10 
 

Vedle politických rozhodnutí, která přijímá zastupitelstvo, sledujeme též běžný chod úřadu  

a „provozní“ aspekty jeho fungování. Nakládání s veřejnými financemi či např. způsob vedení 

výběrových řízení na určité zakázky nebo určité pozice spadá mezi témata, jimž se snažíme 

prioritně věnovat. Upozorňujeme též na absenci dlouhodobých koncepcí a strategií  

a jednorázové rozhodování bez potřebných podkladů, bez zapojení veřejnosti a často bez ohledu 

na zatížení rozpočtu v budoucnu provozními náklady. 

 

Zasedání zastupitelstva 

Pravidelně se účastníme zasedání zastupitelstva. Ze zasedání pořizujeme archiv videozáznamů. 

Sestřihy naleznete na YouTube.  

I díky naší činnosti účast občanů na zasedáních zastupitelstva výrazně stoupla, též jsou jejich 

názory víc slyšet. V důsledku změny jednacího řádu v r. 2013 přestali mít občané možnost hlásit 

se do diskuze k určitému bodu programu poté, co byl otevřen, ale mohou se k nim vyjádřit hned 

na začátku jednání, což je vzhledem k chybějícím podkladům k jednání obtížné. 

Shrnující texty věnované jednotlivým zasedáním zastupitelstva MČ Praha 10 naleznete zde.  

Obzvláštní pozornost si zaslouží incident ze zastupitelstva konaného 23. 9. 2013, kdy 

místostarosta Milan Richter interpeloval občanku I. Mádrovou, předsedkyni o.s. Útulné 

Strašnice, a žádal po ní písemnou odpověď do 30 dnů, videozáznam zde.  

 

Infožádosti 

Infožádost je zakotvena v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

a umožňuje dotázat se například na nakládání s veřejnými prostředky či na znění určitých 

dokumentů. Infožádosti jsou pro běžné občany, tedy i pro nás, nejdůležitějším zdrojem 

informací: zpětně je to též jediný způsob, jak porozumět zasedáním zastupitelstva MČ Praha 10, 

neboť podklady ani důvodové zprávy k návrhům usnesení veřejnost nedostává (na rozdíl např. 

od Prahy 11 či magistrátu hl. m. Prahy). 

Pro podávání infožádostí využíváme server Info pro všechny, který umožňuje sledovat vývoj od 

položení dotazu až po jeho zodpovězení a uchovává historii všech dotazů.  

Zaostřeno také aktivně vybízí ostatní k podávání infožádosti, MČ Praha 10 se rychle stala 

jednou z nejvíce dotazovaných obcí ČR: 

http://www.infoprovsechny.cz/body/mstsk_st_praha_10 

 

Jeden příklad za všechny - utajená smlouva na 2 miliardy Kč 

Díky naší infožádosti jsme pro veřejnost získali např. znění rámcové smlouvy na stavební práce 

za 2 mld. Kč (vč. DPH) a na základě našich snah byl o.s. Oživení podán podnět na ÚOHS,  

http://www.youtube.com/user/zaostrenona10
http://zaostrenona10.cz/?page=zastupitelstvo-prahy-10
http://www.youtube.com/watch?v=zDByfZMaX_I
http://www.infoprovsechny.cz/body/mstsk_st_praha_10
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který vyústil v udělení pokuty MČ Praha 10 ve výši 100 tis. Kč za nezveřejnění: 

http://www.bezkorupce.cz/kauzy/praha-10-nezverejnila-smlouvu-k-zakazce-za-16-miliardy/ 

Další podnět k témuž způsobu zadávání prací pouhým čtyřem firmám zamezil zadání zakázky 

na novostavbu místo rekonstrukce, právní stránku věci a samotná podání řeší o.s. Oživení: 

http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/03/03/urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-varoval-

mestskou-cast-praha-10-pred-uzavrenim-smlouvy/ 

 

Kauza „Nová radnice P10“ 

 

Zaostřeno se v rámci Společně pro 

Desítku během roku intenzivně 

snažilo prosadit participaci na 

výběru nové radnice pro Prahu 10. 

Následuje krátké shrnutí. 

Koncem roku 2012 byla na jednání 

zastupitelstva vyhlášena 

architektonická soutěž 

„Polyfunkční centrum Strašnická s 

radnicí“, bez toho aby bylo známo 

její zadání a hlavně bez jakéhokoliv projednávání s veřejností; a přitom jiné varianty řešení – 

hlavně posouzení ceny rekonstrukce stávajícího sídla (dále jen Vlasta) nebyly stále k dispozici.  

Reakcí na nesouhlas občanů s tímto postupem byla počátkem roku 2013 nabídka z vedení 

radnice v podobě vytvoření „Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu 

městské části Praha 10“ (dále jen Komise) s účastí občanů, která měla připravit podklady  

k jednotlivým variantám řešení sídla radnice. Občanská iniciativa Společně pro Desítku byla 

vyzvána k nominaci dvou odborníků a radnice taktéž angažovala nezávislého odborného 

mediátora Komise.  

Participace občanů na této variantě spočívala v dotazníkovém šetření na celou Prahu 10  

i na lokalitu Strašnická a vše vyvrcholilo plánovacím setkání s občany z okolí Strašnická v ZŠ 

Brigádníků, kterého se řada z vás účastnila.  

Přestože podklady pro vyhlášení architektonické soutěže byly pečlivě připraveny, ta vyhlášena 

nebyla. Situace vyvrcholila na zářijovém zastupitelstvu, které pozastavilo arch. soutěž  

a pověřilo Radu MČ k tomu, aby vyhlásila výběrové řízení na hledání nového pozemku/objektu. 

Vzhledem k této situaci a také totální absence komunikace ze strany radnice mediátor komise 

následně i zástupci občanů jmenovaní občanskou iniciativou Společně pro Desítku rezignovali. 

Ke konci roku byly tedy ve hře následující varianty: 

- novostavba na Strašnické – arch. soutěž byla pozastavena, namísto toho byli osloveni 

napřímo tři zpracovatelé hmotné studie, zvítězil ten s nejnižší cenou.  

- rekonstrukce stávajícího sídla radnice – studie rekonstrukce Vlasty se připravuje již  

2 roky a stále ještě nebyla zveřejněna 

http://www.bezkorupce.cz/kauzy/praha-10-nezverejnila-smlouvu-k-zakazce-za-16-miliardy/
http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/03/03/urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-varoval-mestskou-cast-praha-10-pred-uzavrenim-smlouvy/
http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/03/03/urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-varoval-mestskou-cast-praha-10-pred-uzavrenim-smlouvy/
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- nákup či pronájem jiného pozemku či nemovitosti – bylo vyhlášeno výběrové řízení  

s nesmyslně krátkým termínem a vysokými odbornými nároky na zpracování nabídky 

vlastníkem nemovitosti, bez jakékoliv úhrady nákladů s tím spojených. Což vzbuzuje 

obavy, zda není již znám vítěz dopředu; více o tom píše Zaostřeno na 10. 

Více k tomu zde.  

(foto: Stávající budova radnice Prahy 10. Zdroj: Google Maps) 

 

Analýza rozpočtu 

Zaostřeno sleduje a analyzuje rozpočet MČ Prahy 10, výsledky je možné nalézt na našich 

webových stránkách. 

Zastupitelstvo schválilo na rok 2013 rozpočet s celkovými očekávanými příjmy 1,73 mld a 

výdaji 1,87 mld. Kč, tedy s deficitem 0, 14 mld. Z toho výdaje na investice v objemu 1,3 mld. 

Kč měly být financovány z příjmů z prodeje bytových a nebytových domů.  

(Graf zobrazuje skutečné a rozpočtované příjmy a výdaje MČ Prahy 10, zdroj: studie Lucie 

Sedmihradské, více zde.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Karla Čapka 

 

Městská část Praha 10 vykoupila na 

podzim 2013 od dědiců Karla Čapka 

za 44 milionů korun polovinu 

vinohradské dvojvily spolu se 

spisovatelovou pozůstalostí, která se 

v objektu nachází. Máme radnici 

desátého pražského obvodu děkovat 

za záchranu Čapkova kulturního 

odkazu? Nebo je to spíš důvod k 

zlosti z předvolební marketingové 

http://zaostrenona10.cz/pdf/tz_zaostřenona10_netransparentnost-pokračuje_final.pdf
http://zaostrenona10.cz/?page=stavba-radnice-na-strasnicke-oprava-nebo-referendum
http://zaostrenona10.cz/?page=rozpocet-prahy-10
https://docs.google.com/document/d/19oHm2Ew886Y_4hDiEpyDv09O-kYFHdUBULe56D6Eehg/edit
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akce zneužívající jméno známé kulturní osobnosti k politickým účelům, která vyšla (a 

především ještě může vyjít) městskou část pořádně draho?  

Propagační akce spojené s koupí vily (festival „Praha 10 vzpomíná na bratry Čapkovy“, 

divadelní show „Partička“, zvláštní číslo zpravodaje „Pátečník“), které se povětšinou 

uskutečnily před volbami v říjnu 2013 a obsahovaly jména kandidátů do PSP ČR, přišly obecní 

pokladnu již na více než dva miliony korun.  

Iniciovali jsme schůzku se starostou B. Zoufalíkem (ex ODS, Hlavu vzhůru, nyní nezávislý), 

které se účastnila Ljuba Václavová a Olga Richterová (obě Zaostřeno) a předložili na ní návrh 

odborné pracovní skupiny věnující se budoucnosti vily Karla Čapka. Návrh jsme podali 

písemně a přesto dodnes (únor 2014) zůstal bez odpovědi a pracovní skupina stále neexistuje. 

(foto: Vila bratří Čapků. Zdroj: ČTK) 

Setkání s ostatními watchdogovými sdruženími 

Spojujeme síly a využíváme možností setkávat se a sdílet zkušenosti s ostatními. V tomto roce 

se konala setkání tematizující především otevřená data, whistleblowing, přechod z občanského 

sektoru do role zvolených zastupitelů a právní aspekty veřejných zakázek a stavebních řízení. 

Účastnili jsme se těchto setkání: 

22. – 24. března 2013 – Krněnský protikorupční barcamp 

Bořit a ničit 2013, mezi pořádající organizace patří Brnění, 

o.s., Oživení, o.s. Záznam našeho příspěvku je ke zhlédnutí 

zde na youtube.  

18. – 20.října 2013 – Protikorupční festival Projektovat a stavět #1 pořádané organizacemi 

Občanské sdružení Ztráty a nálezy, Oživení, o. s. / platforma Bezkorupce a Fond Otakara 

Motejla. 

9. listopadu 2013 – 7. celostátní setkání 

Občanů 2.0 pořádané společností Frank 

Bold (dříve Ekologický právní servis).  

6. prosince 2013 – večírek Rekonstrukce státu 

  

http://www.boritanicit.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6hL5YhGsTkA
http://www.projektovatastavet.cz/
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/rekordni-ucast-na-7-celostatnim-setkani-obcanu-20
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/rekordni-ucast-na-7-celostatnim-setkani-obcanu-20
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs
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3 Zaostřeno na Desítku a média  
 

Zaostřeno vydalo několik tiskových zpráv, např. k problematice postupu zastupitelů ve výběru 

nového sídla radnice Prahy 10, k nestandardnímu průběhu prosincového jednání zastupitelstva 

nebo ve spolupráci s o.s. Útulné Strašnice k náhlému skácení vzrostlé lípy v Mrštíkové ulici. 

Více zde. 

Zprávy v mediích, které se týkají Zaostřeno na Desítku, je možné nalézt zde.  

Nově se Zaostřeno soustředí na pravidelné zveřejňování nových článků na svém webu, každé 

úterý publikuje tzv. úterníky. Jejich přehled naleznete zde, hlavní koordinátorkou a autorkou 

úterníků je nová posila Zaostřeno Lucie Sedmihradská: 

datum téma 

24.9. Hlasování, které se zapíše do dějin 

1.10. Školy v přírodě - jak se dělí 17 milionů? 

8.10. Bude v Praze další referendum k výstavbě radnice? (Zaostřeno na 10) 

15.10. Jak se liší P10 a P11? (Ladislav Kos) 

15.10. Key Investments. (Pavel Mareš) 

22.10. Co je za vršovickým Zámečkem a Rámcovou smlouvou? (Miroslav Kos) 

25.10. Zneužití brožury o sociální péči a veřejných peněz pro kampaň (Olga Richterová) 

5.11. Trmalova vila a vila Karla Čapka: Slavit zatím není co! (Lucie Sedmihradská) 

 Zajímají vás veřejné zakázky? (Lucie Sedmihradská) 

12.11. Praha 10 - Majetková a.s.: Na co ji vlastně máme? (Lucie Sedmihradská) 

18.11. Největší realitka v Praze (Lucie Sedmihradská) 

25.11. Jak přesně se na posledním zastupitelstvu podkopala důvěra občanů? Otevřený dopis. (Petr Klápště) 

3.12. Občanský pasivismus a jak ho léčit (Martin Veselý) 

10.12. O radnici - přehled celého vývoje (Renata Chmelová) 

17.12. O zastupitelstvu 16.12. (Lucie Sedmihradská) 

23.12. Předvánoční občanský zpravodaj o zastupitelstvu 

30.12. Přidejte se v novém roce se svým názorem i vy!- pohled Gutovka a Hovna v ceně lanýžů 

 

http://zaostrenona10.cz/?page=tiskove-zpravy
http://zaostrenona10.cz/?page=media-o-nas
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4 Finanční část 
 

V roce 2013 Zaostřeno na Desítku, o.s. úspěšně čerpalo finanční prostředky na následující 

projekty a aktivity: 

- Bereme Vás za Slovo! (http://bit.ly/Tp2eYx ) nadace Open Society Fund (projekt 

ukončen 6/2013). 

- Pět přání pro Desítku (http://bit.ly/YqHO0j) nadace Open Society Fund (projekt 

ukončen 9/2013). 

- Vršovice: investice za 50 milionů bez veřejnosti? nadační příspěvek z programu 

místních iniciativ – rychlé granty nadace VIA, (6/2013 – 7/2013). 

- Jak dál na Praze 10? Obyvatelé se chtějí zapojovat do rozhodování. Nadační 

příspěvek z programu místních iniciativ nadace VIA (9/2013 – 6/2014). 

- Na investigativní činnost poskytl nadační příspěvek Nadační fond proti korupci (5/2013 

– 10/2013). 

 

Dále nás radou a pomocí podpořili  

- Petr Klápště svým obsáhlým a originálním školením na téma participace  

- Klára Hejduková v oblasti koučinku a školení pro konfliktní situace 

- Družina, malešická garáž či farnost ŘKC Vršovice,  poskytnutím prostor pro školení a 

setkání 

- Oživení o. s. a EPS/FBS, kteří nám poskytli právní servis (jmenovitě bychom rádi 

poděkovali J. Koteckému a H. Sotoniakové) 

- Peklo, s.r.o. v oblasti účetnictví 

 

  

http://bit.ly/Tp2eYx
http://bit.ly/YqHO0j
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Přehled o příjmech k 31.12.2013 

 

 

 

Náklady a výnosy k 31.12.2013 

 

 

 

 

 

Příjmy Částka (Kč)
Open Society Fund 63 690.59
Nadační fond proti korupci 94 200.00
Nadace Via 68 251.00
Individuální dárci 1 598.00
Příjmy celkem 227 739.59

Náklady Částka (Kč)
512000 Cestovné 910.00
513000 Náklady na reprezentaci 120.00
518001 Ostatní služby - webové stránky 9 813.00
518002 Ostatní služby - pronájem 1 000.00
518003 Ostatní služby - telefonní hovory 9 638.00
518004 Ostatní služby - konzultace a poradenstvi 19 323.00
518005 Ostatní služby - grafická úprava pro tisk 7 438.00
518006 Ostatní služby - poštovné a jiné služby pošty 2 306.00
518007 Ostatní služby - tisk a kopírování 38 285.60
518008 Ostatní služby - ubytování 1 600.00

51x Služby 90 433.60

521001 Mzdové náklady 146 870.00
52x Osobní náklady 146 870.00

549000 Jiné ostatní náklady 13.50
54x Ostatní náklady 13.50

Náklady celkem 237 317.10

Výnosy
682001 Přijaté dary FO 1 598.00
682003 Přijaté dary od nadaci (granty) 231 878.49

68x Přijaté příspěvky 233 476.49

Výnosy celkem 233 476.49

Hospodářský výsledek -3 840.61
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5 Základní údaje 
 

Občanské sdružení Zaostřeno na Desítku, o.s. vzniklo 30. 3. 2012  

registrací u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/88261/12-R. 

 

Sídlo 

Oblouková 491/14, Praha 10 

IČ: 22745963, DIČ: CZ22745963 

Číslo transparentního bankovního účtu: 2700258458/2010 

 

Předsedkyně sdružení: Olga Richterová,  

Koordinátoři v r. 2013: Olga Richterová a Martin Moravec 

 

kontakt: olga.richterova@zaostrenona10.cz, tel: 774 153 361 

 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2700258458

