
O čem si starosta M. Richter volal s Janouškem? Můžeme pomoci s úklidem Trojmezí. Praha 10 porušila 
rozpočtovou kázeň a musela vrátit 850 tisíc magistrátu. Jak to? Ve Vršovicích hořelo, ale medaili nedostal 
ten, kdo zachraňoval.

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto 
newsletteru o dění v naší městské části,

za poslední dobu se toho událo opravdu hodně:

• Byl zahájen prodej tří viladomů v elektronické aukci (na webu P10 se 
článek ocitl 12.4., lhůta je do 16.4.).

• Vyšlo najevo, že s agresivním řidičem Janouškem si pravidelně 
telefonoval a psal esemesky také starosta Prahy 10 a tehdejší pražský 
radní Milan Richter. Server Aktuálně tuto skutečnost dává do 
souvislosti s lukrativními pozemky, jež má naše městská část 
k dispozici.

• S tím souvisí i další zpráva týkající se M. Richtera a jeho působení 
v pozici radního pro kulturu: „Praha darovala v roce 2009, kdy radnici 
vedl Pavel Bém z ODS, pět milionů korun firmě  vedené člověkem 
spojeným s lobbistou Romanem Janouškem. Ano, čtete správně: 
darovala. O tyto peníze se nesoutěžilo v žádné zakázce." Dále iDnes 
dodává, že „za magistrát smlouvy podepsal tehdejší radní pro 
kulturu Milan Richter“.

• Key Investments a peníze naší radnice v nich uložené souvisejí též 
se stadionem v Edenu - může se velmi snadno dostat do vážných 
potíží. Česká pozice k tomu píše o souvislostech s Via Chem Group 
a E Side Property (dluhopisů této společnosti naše radnice drží 234 ks, 
p ř ičemž je j ich t ržní hodnota je d le KI celkem 117 148 
524,48 Kč  a maturace v roce 2024, sdělil při dotazu mluvčí radnice).  
Naštvaní fanoušci diskutují na tomto portálu.

• V parčíku severozápadně od stanice metra Strašnická chce naše 
radnice zabrat zeleň ke stavbě  bytového domu (Mrštíkova). Veřejné 
projednání se koná v pátek 4.května v 9 hodin na radnici Prahy 10. 
Sdružení Praguewatch k tomu dále uvádí: „Úřad Prahy 10 se opět vrací 
k ukrajování zelených ploch pro stavby.  Oznámení bylo pověšeno na 
stromě úplně vzadu pozemku, 50 metrů od chodníku - zřejmě 
s úmyslem, aby si oznámení nikdo nevšiml a „nezatěžoval“ úřad 
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připomínkami." Napište - domluvíme se a přijdeme na jednání 
společně!

• Budete vařit, co my řekneme, nařídila svým jídelnám Praha 10 
podle  serveru iDnes: Od letošního roku totiž příspěvková organizace 
Školní jídelna Praha 10 hospodářkám jednotlivých jídelen neumožňuje 
volbu vlastních dodavatelů. Na webu organizace krok není nijak 
komentován, jediný aktuální záznam zní: „Vážení strávníci, od 1. 1. 
2012 dojde ke zvýšení stravného u jednotlivých kategorií strávníků.“

• V týdeníku Respekt popsali podivné okolnosti související s udělením 
odměny za záchranu životů při požáru ve vršovické Obloukové. Životy 
z ohně zachraňoval jen jeden, medaili za to mají mít dva: na 
prosincovém zastupitelstvu obdržel medaili policista, ale do horních 
pater domu plných dýmu přitom běžel občan. Zdá se, že policie hlavně 
nechce přiznat chybu.

• Tuto sobotu 14. 4. se koná jarní úklid Trojmezí - pomoci může každý, 
podrobnosti naleznete zde. Pro P 10 kontejner bude na panelové cestě 
v prodloužení ulice U Záběhlického zámku v křížení s cestou 
k retenčním nádržím (blízko sadu).

• Každý z nás se  může zapojit také do tzv. Komunitního plánování. 
Jednotlivým občanům, nejen organizacím, jsou otevřené např. 
následující skupiny: Rodina, děti, mládež ; Senioři; Zdravotně postižení; 
velké setkání se koná 26.4. od 10:00 hod a v květnu následují setkání 
jednotlivých pracovních skupin. Pro bližší informace pište na 
obcaneprahy10@gmail.com či Lindě Zákorové na sociální odbor MČ.

• Kvůli porušení rozpočtové kázně  při naplňování projektu Úřad 
přátelský podnikatelům jsme museli magistrátu vrátit téměř milion 
z dotace. V kostce jde o to, že příjemce – tedy naše městská část – při 
realizaci projektu nepostupoval v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách a tím i pravidly a podmínkami OPPK. Srozumitelný 
popis toho, jak Praha 10 porušila zákon o veřejných zakázkách, 
naleznete v tomto dvoustránkovém dokumentu. Důvodovou zprávu 
k tomu, čemu bychom běžně řekli pokuta, naleznete v pdf zde, nebo se 
můžete proklikat k dalším podkladům přímo na stránkách magistrátu. 
Jde o zasedání z 23.2., tisk Z-001.  

  

Další jednání zastupitelstva na Praze 10, na němž by již mělo fungovat 
elektronické hlasovací zařízení a k němuž by měly být předem k dispozici 
podklady i veřejnosti, se bude konat prý na přelomu dubna a května. 
(Temíny jsou zveřejňovány zde, teď tam žádný aktuální není.) 
Stenozáznamy z minulých jednání najdete zde.
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Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech za 
vznikající platformu Zaostřeno na Desítku přeje
Olga Richterová
13.4.2012

PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde, chystáme též vlastní 
webovou stránku občanského sdružení Zaostřeno na Desítku. 
PPS: Dva poslanci a zdiskreditovaný inspektor prosazují zrušení veřejné 
kontroly rozhodování - více informací a návod, jak se ozvat, je k nalezení 
na stránkách sdružení Arnika.
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