Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále
Asociace nebo AUÚP) pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne
15. 9. 2022 v Poděbradech
Kontrolní komise předkládá na základě článku IX., odstavce 1) stanov Asociace, zprávu o své
činnosti, která zahrnuje:
1. dohled nad uskutečňováním rozhodnutí orgánů Asociace (v období říjen 2021 až září 2022
a nad usnesením Shromáždění členů Asociace, které proběhlo 14. 10. 2021),
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:
Splnění usnesení shromáždění členů Asociace
V článku IV. usnesení Shromáždění členů Asociace ze dne 14. 10. 2021 v Olomouci se stanovují
tyto hlavní směry činnosti AUÚP pro rok 2021/2022:
a) uspořádat minimálně dvě odborné konference, pokud to dovolí opatření státu při
epidemii koronaviru
- 28. a 29. dubna 2022 proběhla konference na téma „Nové výzvy pro územní plánování“ v multifunkčním centru L’Art ve městě Lanškrouně; konference byla akreditována
u MV jako vzdělávací program úředníků samosprávných celků a byla kladně hodnocena
- podzimní konference je připravena ve dnech 15.–16. 9. 2022 v Poděbradech na téma
„Město dobré pro život“
b) uspořádat workshop na téma aplikace vybraných částí územního plánu v územních
plánech, pokud to dovolí opatření státu při epidemii koronaviru
- workshop proběhl 4. 2. 2022 distanční formou za účasti 34 přihlášených.
c) uspořádat zahraniční studijní cestu (cesty) na rok 2022, pokud to dovolí opatření
státu při epidemii koronaviru
- proběhla studijní cesta do Skandinávie v termínu 10.–19. června 2022; na příští rok se
připravuje cesta „Toskánsko – Řím“ v jarním termínu 21. 4. – 1. 5. 2023.
d) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „urbanistický projekt roku“
- zástupci AUÚP se aktivně účastnili vypsání soutěže Urbanistický projekt roku jako samostatné kategorie v souběhu se soutěží Stavba roku.

Soulad dalších aktivit a činností AUÚP se stanovami spolku
Ve sledovaném období pracovaly orgány Asociace v souladu se stanovami a přes omezení způsobená koronavirem pokračovaly v naplňování úkolů Asociace. Činnost Asociace probíhá
úspěšně a v souladu se stanovami.

Členství v ECTP a SIA
- v uplynulém roce jsme pokračovali v mezinárodních aktivitách vyplývajících z našeho
členství v ECTP (připomínkovali jsme dokumenty ECTP, účastnili se on-line jednání)
- členský příspěvek pro ČR na příští rok zůstává stejný 691,- EUR
- z úkolů od ECTP kromě jiného vyplývá spolupořádat konferenci v Bratislavě, propagovat Chartu participativní demokracie, zavést evidence profesního vzdělávání a kurzů
atd.
Další probíhající aktivity
- práce pro MMR (další etapa revize a doplnění slovníku pojmů UUR), posudková činnost, připomínkování stavebního zákona, připomínky k Metropolitnímu plánu v rámci
veřejného projednání, vydávání Aktualit;
- Asociace podporuje studentskou soutěž „O nejlepší urbanistickou práci“.
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
2021 odpovídají zaměření činnosti Asociace. Hospodaření s majetkem (tj. financemi) Asociace je
pod kontrolou profesionální účetní firmy, která vede účetnictví a sestavuje daňové přiznání a má
zkušenosti s neziskovými organizacemi, a 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 15. 9. 2022

Zdeněk Černý – předseda kontrolní komise
Alena Hořejší – členka kontrolní komise
Vlasta Poláčková – členka kontrolní komise

