Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace)
pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 21. 11. 2013 ve Znojmě
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 8. 11. 2012),
2. dohled nad dodržováním stanov Asociace,
3. dohled nad hospodařením s majetkem a majetkovými právy Asociace.
Ad 1. Usnesení shromáždění členů Asociace bylo splněno částečně:
-

dle článku IV. tohoto usnesení
-

byly uspořádány dva semináře na aktuální témata, která stanovila rada AUÚP, jarní
v Žatci, podzimní ve Znojmě;

-

pro členy Asociace byla uspořádána studijní cesta do Portugalska;

-

byla zajištěna účast zástupce Asociace, Marka Bečky, na jednání Evropské rady urbanistů
(ECTP);

-

konal se workshop zaměřený na aktuální téma – dne 29. 1. 2013 na téma „Míra regulace
v územních plánech“;

-

dle článku V. tohoto usnesení bylo Zdeňkovi Černému v součinnosti s autory uloženo vydat
publikaci ke vzniku AUÚP – vzhledem k velkému zpoždění a určité nekonzistentnosti
příspěvků doporučuje Z. Černý zvážit, příp. přehodnotit způsob jejich publikování;

-

dle článku V. byl předsednictvu AUÚP uloženo zabývat se problémem obsazování porot
soutěží o návrh územních plánu a obdobných soutěží – rešerši aktuálních soutěží provedl
v lednu 2013 V. Řezáč, tématem se zabývalo předsednictvo

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 2012
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 12. 11. 2013

Zdeněk Černý – předseda kontrolní komise
Karel Beránek – člen kontrolní komise
Leopold Pšenčík – člen kontrolní komise

