CIVITAS PER POPULI
Zápis ze zasedání mimořádné valné hromady
občanského sdružení Civitas per Populi
k řešení Salonu Královéradeckého
jako místností k činnosti sdružení
Konaného dne 26.10. 2010 v kanceláři Ústavu teorie urbanismu FA VUT v Brně

Jednání bylo zahájeno v 13.00 hodin.
Valná hromada organizace je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční
většina členů.
Jednání vedla doc. Ing. arch. V. Šilhánková, předsedkyně občanského sdružení.
Program jednání:
1. Zpráva o činnosti občanského sdružení za 1/2 2010 byla přednesena doc.
V. Šilhánkovou, dosavadní předsedkyní občanského sdružení
2. Zpráva o dosavadním výsledku hospodaření občanského sdružení a grantech v roce
2010 byla přednesena Prof. J. Koutným, místopředsedou obč.sdružení
3. Zpráva o převzetí, financování a současném stavu, vybavení, budování a činnosti v
rámci nových prostor ekocentra, ekoporadny a výukového centra „Salon
Královéhradecký“ na Gočárově ulici v Hradci Králové (pronájem od MMHK) –
předneseno shrnutí Mgr.M.Pondělíčkem
4. Zpráva o politickém zneužití činnosti sdružení CpP v rámci předvolebního a
povolebního politického boje v Hradci Králové a o následných neadekvátních
politických tlacích na předsedkyni sdružení i na organizaci – ing.P.Štěpánková
5. Návrh na vlastní odstoupení ze všech funkcí ve sdružení a případné předání prostor
k dalšímu užití přednesla doc. V. Šilhánková, dosavadní předsedkyně občanského
sdružení (a nově zvolená zastupitelka H.K.)
6. Diskuse se týkala možných aktivit sdružení v daných prostorách v nadcházejícím
období a možností grantových schémat pro získávání prostředků na činnost Salonu
Královéhradeckého. Bylo konstatováno, že podmínky pronájmu jsou ze strany
sdružení dodržovány – vstřícnost k projektům města a investice do úprav místností
na otevřený občanský a veřejnosti sloužící multifunkční prostor. Bylo také
konstatováno, že není oprávněně zdůvodněno, proč je regulérně a Radou města
Hradec Králové jednomyslně schválená smlouva náhle trnem v oku některým novým
a neaktivním subjektům.
7. Bylo konstatováno, že již jsou uzavřeny dohody o spolupráci při činnosti SKH
s Fakultou stavební ČVUT, Českou komorou architektů a s Městskými lesy H.K., o
další spolupráci se dále jedná. V prostorách probíhá výstava, výuka adeptů
architektury a dalších, rozvíjí se poradenská činnost centra pro občany. Není důvod
tuto činnost pro veřejnost ukončit nebo nějak omezit.
8. Valná hromada přijala usnesení ze svého mimořádného zasedání na základě
otevřené a neformální diskuze.

Jednání bylo ukončeno v cca 15 hodin schválením usnesení k problematice Salonu
Královéhradeckého a souvisejícím otázkám, včetně abdikace předsedkyně sdružení
k 31.10.2010.
Přílohy zápisu:
1. Usnesení valné hromady
Zapsala:

Ing. Petra Štěpánková

Dne : 28.10.2010
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CIVITAS PER POPULI
Usnesení ze zasedání mimořádné valné hromady
občanského sdružení Civitas per Populi
Konaného dne 26.10. 2010 v kanceláři Ústavu teorie urbanismu FA VUT v Brně

Valná hromada tímto :
I.
a)
b)

c)
d)

II.
a)
b)

konstatuje,
že je v souladu s čl. VII.5. stanov usnášeníschopná
že předsedkyně sdružení abdikovala ke dni 31.10.2010 na vlastní žádost pod
politickým tlakem na všechny funkce ve sdružení CpP a zůstává nadále pouze
zakladatelkou a členkou sdružení
že sdružení je neoprávněně obviňováno z negativní činnosti a neoprávněného
pronájmu, což se nezakládá ani v nejmenším na pravdě
že doc.Šilhánková vedla sdružení CpP nezištně a obětavě po dlouhou dobu a
dosáhla významných úspěchů v činnosti sdružení a jeho propagaci a tato
činnost by neměla být nadále opomenuta ve stínu negativních vyjádření a
pomluv v médiích i jinde
schvaluje
zprávu o činnosti v 1. pololetí roku 2010, včetně činnosti grantové a investic do
provozu i obnovy centra nazvaného Salon Královéhradecký
zprávu o současném stavu politické kampaně, v níž bylo sdružení očerňováno

III.
bere na vědomí rezignaci předsedkyně o.s. Civitas per Populi, doc.
Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. ke dni 31.10.2010
IV.
Volí orgány sdružení pro funkční období 1.11. 2010 – 31.12.2013
v následujícím složení:
S ohledem na malý počet členů sdružení bylo navrženo, aby výbor nadále pracoval
jako tříčlenný.
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel:
0
Výbor sdružení bude trojčlenný.
Na místo předsedy sdružení byl navržen Mgr. Michael Pondělíček
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel:
1
Na pozici místopředsedy sdružení byl navržen Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel:
1
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CIVITAS PER POPULI
Na tajemníka sdružení byla navržena Ing. Petra Štěpánková
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel:
1
Za předsedkyni dozorčí rady byla navržena Ing. Jana Vaďurová PhD.
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel:
1
Za členy dozorčí rady byli navrženi RNDr. Zita Kučerová PhD. a Mgr. Petr Šilhánek.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel:
2
III.
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

stanovuje následující úkoly pro období 11/2010 – 5/2011
realizovat a rozšiřovat výzkumnou a grantovou činnost, dle schválených
projektů a usilovat o nové granty a účast v přeshraničních projektech
nepolevovat ve vyvíjení veřejné činnosti v rámci provozu Salonu
Královéhradeckého a s tím spojených aktivit, protože jde o aktivitu pozitivní,
jednoznačně neziskovou a zaměřenou na občany města a okolí
Pokračovat v provozu ekoporadny se zaměřením na trvale udržitelné územní
a strategické plánování, ochranu krajiny a ekologické stavebnictví
Na všechny veřejné útoky odpovídat korektně a nekompromisně, protože CpP
nepřekročilo žádné zákony, ani jiné právní normy a jako nepolitické sdružení
se nebude a nechce podílet na negativně motivovaném politickém boji ve
městě Hradec Králové nebo jinde.
Dosavadní Předsedkyně sdružení předá funkce a důležité listiny do 14ti dnů
od přijetí usnesení nově jmenovanému vedení organizace a formálně je dále
již od půlnoci dne 30.10.2010 pouze členkou sdružení CpP pověřenou zatím
jednáním za organizaci do předání pravomocí statutárního zástupce.
Připravovat grantové žádosti v oblasti urbanistického, OŽP a podobného typu
výzkumu a zapojování veřejnosti do tvorby rozvojových a jiných projektů
Zvýšit pozitivní informovanost o občanském sdružení mezi odbornou i
neodbornou veřejností a aktivně vyhledávat další spolupracovníky sdružení
Zintenzívnit propagaci vydávaných publikací, a činností pro občany a dále
aktivně vyhledávat možné finanční zdroje pro činnost sdružení

V Hradci Králové dne 28. 10. 2010
Zapsala:

Ing. Petra Štěpánková

Ověřil :

Mgr.Michael Pondělíček – předseda sdružení Civitas per Populi
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