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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ
Název:
Právní forma:
Oficiální sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:

CIVITAS PER POPULI
občanské sdružení
Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
26584204
179322439/0300

2. KONTAKTY
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
předsedkyně sdružení
Vladimira.Silhankova@atlas.cz
www.civitasperpopuli.org
civitasperpopuli@volny.cz

3. STRUKTURA ORGÁNŮ SDRUŽENÍ V ROCE 2007
Předsedkyně sdružení:
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Místopředseda sdružení:
Doc. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Tajemnice sdružení:
Ing. Petra Pokludová
Předsedkyně dozorčí rady:
RNDr. Zita Kučerová
Členové dozorčí rady:
Mgr. Tomáš Misík, Ing. Jana Vaďurová
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4. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ CIVITAS PER POPULI
Občanské sdružení Civitas per Populi pracuje od roku 2002 při Fakultě architektury VUT v
Brně (v roce 2006 bylo jeho sídlo přeneseno do Hradce Králové) jako nevládní nezisková
organizace sdružující vědecké pracovníky, pedagogy a studenty (zejm. Ph.D. studenty) oborů
zaměřených na tvorbu urbánního prostředí našich.
Cílem činnosti sdružení je:
1. Napomáhat vzdělávání v oborech, které ovlivňují utváření urbánního prostředí sídel ve
smyslu vytvoření zdravého životního a obytného prostředí ve městech (tj. v oborech jako jsou
urbanismus, architektura, sociální geografie, sociologie, psychologie, veřejná správa apod.).
Tento díl je realizován zejména publikační a výzkumnou činností a dále pořádáním
vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost a dále pro studenty výše zmiňovaných
oborů (přednášky, přednáškové cykly, „letní školy“, exkurze a studijní cesty apod.)
2. Rozvinout hlubší participaci občanů/obyvatel v procesu urbanistické a architektonické
tvorby a v procesu územního plánování. Jedná se zejména o pořádání akcí zapojujících
veřejnost do plánovacího procesu jako jsou plánovací víkendy, interaktivní výstavy apod.
Od roku 2006 je Civitas per Populi rovněž nakladatelstvím odborné literatury a vede vlastní
odbornou knihovnu.
Přehled nejvýznamnější činnosti občanského sdružení:
- Územní plánování v systému samosprávy (2003), pořádání odborné konference pro
pracovníky veřejné správy
- Veřejné prostory v územně plánovacím procesu (2003), podíl na vydání odborné publikace
(spolu s Fakultou architektury VUT v Brně)
- High Level Conference in the Spatial Planning, účast na konferenci v Prištině ve dnech 14. –
16.7. 2003, kde předsedkyně sdružení přednesla referát na téma „System of Urban Planning in
the Czech Republic”
- Public Spaces and Quaility of Life (2004) vydání sborníku abstraktů referátů stejnojmenné
mezinárodní odborné konference a organizace této konference pod záštitou Evropské asociace
urbanistů – European Urban Research Association (EURA)
- Broumovsko - náš domov (2006 - v realizaci), projekt zapojování veřejnosti do tvorby
rozvojových plánů v regionu Broumov, projekt pro Centrum evropského projektování
podpořený Evropskou unií v rámci projektu „Evropské projektové centrum – budování
regionálního partnerství“
- 49+1 architektura Hradec Králové 1990 – 2005 (2006) zpracování, příprava a vydání
publikace o současné architektuře Hradce Králové
- Výzkum pro potřeby regionů (2004 – dosud) – zapojení do realizace a implementace
výzkumných projektů zpracovávaných Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a
Fakultou architektury VUT v Brně
- Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni
obyvatelstva jednotlivých regionů (2007 – 2011), výzkumný projekt v rámci programu
Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výzkumu a vývoje „Výzkum pro řešení
regionálních disparit“
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5. ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2007
Na základě všeobecných cílů občanského sdružení a úkolů stanovených valnou hromadou
konanou 29. 3. 2007 se občanské sdružení v roce 2007 zabývalo zejména následujícími úkoly
a činnostmi:
1.

Členové občanského sdružení realizovali výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní
rozvoj WD-69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a
snižování disparit v úrovni kvality života obyvatelstva jednotlivých regionů“ –
výsledky řešení tohoto projektu jsou shrnuty v samostatné výroční zprávě zpracované
pro poskytovatele grantu.

2.

V rámci výzkumného projektu byla zpracována a publikována brožura Sustainable
development indicators. Theoretical approaches and experiences in the Czech
republic. key study Hradec Králové.

3.

Členové občanského sdružení se zapojili do implementace výsledků výzkumné činnosti
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Fakulty architektury VUT v Brně
v rámci programu "Výzkum pro potřeby regionů".

4.

Byla realizována a vydána publikace „Suburbanizace – hrozba fungování (malých)
měst“ vč. její distribuce odborné veřejnosti.

5.

Byla připravována publikace „Tomáš Misík – Železo“. Bohužel nebyly zajištěny
finanční prostředky na vydání této publikace. V přípravě publikace se bude
v následujícím období pokračovat.

6.

OS pokračovalo v realizaci projektu „knihovna Civitas per Populi“, která soustřeďuje
odbornou literaturu z oblasti urbanismu, stavby měst, veřejné správy a oborů
souvisejících. K 31.12.2007 bylo v knihovně evidováno 152 titulů.

7.

Pokračovala distribuce publikací:

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu
Public Spaces and Quality of Life in Cities
49+1 architektura Hradec Králové 1990 – 2005 – náklad rozebrán
Suburbanizace – hrozba fungování (malých) měst – náklad rozebrán
8.

Členové sdružení se dále zúčastnili několika domácích i zahraničních odborných
konferencí.

9.

V rámci propagace a prezentace sdružení byly nadále provozovány vlastní internetové
stránky – www.civitasperpopuli.org

10.

Pro zajištění další činnosti a financování činnosti občanského sdružení bylo
vypracováno několik grantových žádostí k výzvám Ministerstva životního prostředí a
Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel žádný z předložených projektů nebyl přijat
k realizaci.
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6. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007
Hospodaření sdružení za rok 2007 dokládá samostatně zpracovaná výsledovka a rozvaha.

7. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2007
V roce 2007 byly v souladu s čl. IX. stanov občanského sdružení provedeny dvě kontroly
hospodaření občanského sdružení, a to k termínu 30.6. a 31.12. 2007.

Kontrola k 30.6. konstatovala následující skutečnosti:
• k 30.6.008 bylo u finančního úřadu Hradec Králové podáno daňové přiznání za rok
2007
• kontrola účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského
sdružení v období 1.1. – 30.6 2007
• kontrola činnosti výboru konstatuje, že se výbor v daném období sešel celkem 3x
• kontrola plnění usnesení valné hromady konstatuje uspokojivé plnění usnesení valné
hromady

Kontrola k 31.12. konstatovala následující skutečnosti:
• kontrola účetních dokladů neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského
sdružení v období 1.7. – 31.12 2007
• kontrola činnosti výboru konstatuje že se výbor v daném období sešel 4x
• kontrola plnění usnesení valné hromady konstatuje uspokojivé plnění usnesení valné
hromady

Závěr:
Revizní komise neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření občanského sdružení za
kontrolované období tj. za rozpočtový rok 2007.
Revizní komise konstatuje uspokojivou práci výboru občanského sdružení i plnění usnesení
valné hromady.
Zpracovala:
Ing. Jana Vaďurová
Předsedkyně revizní komise
27.3.2008
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8. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2008
V návaznosti na činnost sdružení v předchozích letech se pro rok 2008 předpokládá realizace
následujících akcí a činností:
1. Realizovat výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj WD-69-07-4
„Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v
úrovni kvality života obyvatelstva jednotlivých regionů“
2. Zapojit se do implementace výsledků výzkumné činnosti Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice a Fakulty architektury VUT v Brně v rámci programu "Výzkum pro
potřeby regionů" (pomoc při pořádání odborných konferencí a seminářů, pomoc při
přípravě tiskových výstupů z výzkumu). Zejména s předpokládá realizace konferencí
„Rekonverze a revitalizace vojenských brownfields“ a „Koncepce bytové politiky pro
středně velká a malá města“.
3. Připravit k vydání publikaci „Tomáš Misík – Železo“. Pokusit se zajistit finanční
prostředky na vydání této publikace prostřednictvím dostupných grantových schémat a
sponzoringu.
4. Pokračovat v distribuci vydaných publikací zejm.
49+1 architektura Hradec Králové 1990 – 2005
Public Spaces and Quality of Life in Cities
Veřejné prostory v územně plánovacím procesu
Suburbanizace – hrozba fungování (malých) měst
5. Spolupráce - partnerství s obcemi a dalšími neziskovými organizacemi event. nadacemi
v oblasti zapojování veřejnosti do procesu tvorby územních plánů.
6. Pokračovat v nakladatelské činnosti.
7. Pokračovat v realizaci knihovny – nákup odborné literatury, zajištění prostorů pro uložení
knihovního fondu a prověření možností provozování knihovny jako veřejné odborné
knihovny.
8. Účast na domácích i zahraničních odborných konferencích.
9. V rámci propagace a prezentace sdružení nadále provozovat vlastní internetové stránky
– www.civitasperpopuli.org
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