
Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace nebo 
AUÚP) pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 3. 10. 2019 v Plzni  
 
 
Kontrolní komise předkládá na základě článku IX., odstavce 1) stanov Asociace, zprávu o své činnosti, 
která zahrnuje: 

1. dohled nad uskutečňováním rozhodnutí orgánů Asociace (zejména nad usnesením Shromáždění 

členů Asociace ze dne 8. 10. 2018 v Pardubicích), 
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: 
– v článku III. usnesení se stanovují tyto hlavní směry činnosti AUÚP pro rok 2019: 

a) uspořádat minimálně dvě konference: byly uspořádány – jarní v Brně ve dnech 11. a 12. dubna 
2019 (téma „Doprava a dopravní systémy“) a podzimní v Plzni ve dnech 3. a 4. října 2019 (téma 
„Voda v sídle a krajině“); 

b) uspořádat workshop na téma, které vybere rada AUÚP: workshop uspořádán nebyl vzhledem 
ke klesajícímu počtu zájemců o aktivní účast; 

c) uspořádat zahraniční studijní cestu na r. 2019: v roce 2019 byly uspořádány 2 zahraniční cesty. 
První z nich ve dnech 9. – 16. 6. 2019 směřovala do Rumunska. Ve dnech 27. 9. – 30. 9. se usku-
tečnila cesta do Budapešti a do Bratislavy. 
 

– v článku IV. usnesení se ukládají radě AUÚP tyto úkoly: 
a) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP: zástupce AUÚP se zasedání ECTP pravidelně zúčast-

ňuje (výroční zasedání ECTP se konalo v Plymouthu 13. 9. 2019);  
b) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „Urbanistický projekt roku“: zástupci AUÚP se ak-

tivně účastnili vypsání soutěže Urbanistický projekt roku jako samostatné kategorie v souběhu 
se soutěží Stavba roku. 
 

Ad 2. Kontrolní komise neobdržela žádné písemné nebo ústní stížnosti a oznámení na porušování stanov 
a rozhodnutí Asociace. Ani sama kontrolní komise nezjistila žádné závady tohoto druhu. 
 
Ad 3. Kontrolní komise konstatuje, že příjmy a výdaje uvedené ve zprávě o hospodaření za rok 2018 od-
povídají zaměření činnosti Asociace. Hospodaření s majetkem (tj. financemi) Asociace je pod kontrolou 
profesionální účetní firmy, která má zkušenosti s neziskovými organizacemi, a všechny zákonem stano-
vené 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 18. 9. 2019 Zdeněk Černý – předseda kontrolní komise 
Alena Hořejší – členka kontrolní komise 
Vlasta Poláčková – členka kontrolní komise 


