
USNESENÍ 
shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 

konaného dne 3. 10. 2019 v Plzni 
 
Shromáždění členů:  
 
I. konstatuje  
 

a) že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov AUÚP ČR usnášeníschopné (z 244 členů 
Asociace přítomno 55)  

 
b) že považuje zachování ÚÚR a jeho činností včetně vydávání časopisu Urbanismus a 

územní rozvoj a jeho příloh za zcela nezbytné pro obor urbanismu a územního 
plánování 

 
 
II. schvaluje  
 
a) zprávu o činnosti Předsednictva a Rady AUÚP ČR v uplynulém období a zprávu o 
zahraniční činnosti  

b) zprávu o výsledku hospodaření za minulé období 2018 

c) zprávu Kontrolní komise  

d) návrh rozpočtu na příští období 2020  
 
e) změnu stanov  
v oddílu II. Účel Asociace, se bod 2) rozdělí na dva body. V bodě 2) se původní písmeno a) 
sloučí s nadpisem bodu 2). Nově se zavede bod 3, který zní: „Předmět činnosti Asociace je.“ 
který zahrne původní písmena bodu 2) b) až i), přičemž písmeno b) se přejmenuje na 
písmeno a). Nově se vloží písmeno b), které zní: „b) pořádání vzdělávacích programů, kurzů 
a konferencí“. V písmenech d) a f) se upraví gramatická podoba (nahrazení koncovky „ou“ 
na „á“ a v písmenu i) se upraví gramatická podoba (koncovka „i“ na „e“). Bod 3) se přečísluje 
na bod 4). 
(Srovnávací text úprav je přílohou tohoto usnesení) 
 
IV. stanovuje hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2019/2020  
 
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference  

b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada Asociace na základě požadavků 
z členské základny  

c) uspořádat zahraniční studijní cestu (cesty) na r. 2020  

V. ukládá Radě AUÚP  
 
a) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP  

b) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „urbanistický projekt roku“ 

 
 
Toto usnesení bylo schváleno 50 přítomnými, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.  
 
V Plzni dne 3. 10. 2019  

Podepsán předseda návrhové komise:     




