
Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace) 

pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 23. 10. 2014 v Praze 

 

Kontrolní komise podává na základě článku VIII. bodu 2) stanov Asociace shromáždění členů Asociace 

zprávu o své činnosti, která zahrnuje:  

1. dohled nad uskutečňováním rozhodnutí shromáždění členů (tj. nad usnesením shromáždění 

členů Asociace ze dne 21. 11. 2013 ve Znojmě), 

2. dohled nad dodržováním stanov Asociace, 

3. dohled nad hospodařením s majetkem a majetkovými právy Asociace. 

 

Ad 1. Usnesení shromáždění členů Asociace bylo splněno takto:  

- dle článku IV. tohoto usnesení 

a) uspořádat minimálně dvě konference: byly uspořádány dvě konference na aktuální 

témata, která stanovila rada AUÚP, jarní v Chebu (10. a 11. 4. 2014, téma „Strategie, 

urbanismus a architekt města“) a toto podzimní v Praze (23. a 24. 10. 2014, téma 

„Hledání plánu pro město – regulační plán či územní studie?“);  

b) uspořádat workshop na téma „Pojmy urbanistické koncepce“: workshop s názvem 

Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu“ se uskutečnil 31. 1. 2014 na FSv 

ČVUT v Praze; 

c) uspořádat studijní cestu na r. 2015 – Zakarpatská Ukrajina: od cesty na Ukrajinu bylo 

upuštěno, Asociace vybrala jinou destinaci, cesta do Londýna se připravuje; 

d) iniciovat plné členství Asociace v SIA: předsednictvo na svém zasedání 24. 9. 2014 

konstatovalo, že se Asociace stala členem a odsouhlasilo úhradu členského příspěvku do 

této organizace. 

- dle článku V. usnesení bylo dále uloženo: 

a) radě Asociace připravit návrh na hospodaření s kumulovaným přebytkem finančních 

prostředků – úkol je splněn, viz zpráva o činnosti; 

b) zajistit účast člena Asociace na zasedání ECTP – úkol je plněn, viz zpráva o zahraničních 

aktivitách; 

c) připravit návrh na ocenění národního kola soutěže Asociace – úkol je splněn, viz zpráva 

o činnosti. 

 

Ad 2. Kontrolní komise neobdržela žádné písemné nebo ústní stížnosti a oznámení na porušování 

stanov a rozhodnutí Asociace; kontrolní komise sama nezjistila žádné závady tohoto druhu.  

 

Ad 3. Kontrolní komise konstatuje, že příjmy a výdaje uvedené ve zprávě o hospodaření za rok 2013 

odpovídají zaměření činnosti Asociace; hospodaření s majetkem Asociace (tj. financemi Asociace) je 



pod kontrolou profesionální účetní firmy mající zkušenosti s neziskovými organizacemi; všechny 

zákonem stanovené povinnosti vůči finančnímu úřadu Asociace řádně plní. 

 

Závěr: Komise konstatuje, že kontrolované aktivity Asociace pro urbanismus a územní plánování 

ČR probíhají v souladu s platnými stanovami.  

 

V Praze dne 3. 10. 2014    Zdeněk Černý – předseda kontrolní komise 

       Karel Beránek – člen kontrolní komise 

       Leopold Pšenčík – člen kontrolní komise  


