Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace nebo
AUÚP) pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 23. 10. 2015 v Lednici
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 23. 10. 2014 v Praze),
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 – hlavní směry činnosti AUÚP
a) uspořádat minimálně dvě konference: byly uspořádány dvě konference na aktuální témata, která
stanovila rada AUÚP, jarní v Lázních Jeseník (23.-24. dubna 2015, téma „Veřejná infrastruktura –
dopravní a inženýrské sítě“) a tato podzimní v Lednici (24. a 25. září 2015, téma „Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny“);
b) uspořádat workshop na téma, které vybere rada AUÚP: rada vybrala téma „Pojmy v územním
plánování“ a workshop se uskutečnil 23. 1. 2015 na FSv ČVUT v Praze;
c) uspořádat zahraniční studijní cestu studijní cestu na r. 2016: probíhají přípravy studijní cesty do
Andalusie.
- dle článku V. tohoto usnesení – úkoly pro Radu AUÚP
a) připravit návrh na změnu stanov a sídla sdružení v souvislosti s novým občanským zákoníkem:
kontrolní komise sledovala přípravu změny stanov a neshledala v tomto procesu žádné nedostatky. Nové stanovy upravené dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Rada
AUÚP předkládá ke schválení na tomto shromáždění;
b) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP: zástupci AUÚP se zasedání ECTP pravidelně zúčastňují (podzim 2014 Berlín, jaro 2015 Budapešť);
c) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „Urbanistický projekt roku“: AUÚP se účastní na
soutěži Urbanistický projekt roku 2015 spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů.
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 2014 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 15. 9. 2015
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