Zpráva kontrolní komise Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR (dále Asociace nebo
AUÚP) pro výroční Shromáždění členů Asociace konané dne 24. 10. 2016 v Litoměřicích
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 24. 10. 2015 v Lednici),
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 2016:
a) uspořádat minimálně dvě konference: byly uspořádány – jarní v Táboře (5. a 6. května 2016, téma „Historické dědictví“) a tato podzimní v Litoměřicích (6. a 7. října 2016, téma „Přestavba a regenerace sídel a krajiny“);
b) uspořádat workshop na téma, které vybere rada AUÚP: rada vybrala ve vazbě na předchozí rok
pokračování v tématu „Pojmy v územním plánování“ a workshop se uskutečnil 5. 2. 2016 na FSv
ČVUT v Praze;
c) uspořádat zahraniční studijní cestu na r. 2016: ve dnech 17. až 25 dubna 2016 se uskutečnila cesta do Andalusie.
- v článku IV. usnesení se ukládají radě AUÚP tyto úkoly:
a) zajistit v souladu s novým občanským zákoníkem registraci spolku AUÚP , včetně změny sídla:
úkol byl splněn – Asociace je jako „zapsaný spolek“ registrována ve spolkovém rejstříku, sídlo pak
má v Thákurově ulici č. 7.
b) vydat publikaci k 25 letům AUÚP: publikace v rozsahu 30 stran vyšla v nákladu 650 výtisků
v r. 2016, byla distribuována s Aktualitami a v digitální verzi je přístupná na webu Asociace;
c) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP: zástupci AUÚP se zasedání ECTP pravidelně zúčastňují (výroční zasedání ECTP na podzim 2015 bylo spojeno s konání XI. Bienále urbanismu
v Dublinu; zúčastnil se V. Řezáč);
d) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „Urbanistický projekt roku“: AUÚP se účastnila vypsání soutěže, nesešlo se však dost soutěžních návrhů a budoucnost soutěže bude i předmětem
jednání konference v Litoměřicích.
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 2015 odpovídají zaměření činnosti Asociace. Hospodaření s majetkem (tj. financemi) Asociace je pod kontrolou
profesionální účetní firmy, která 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 22. 9. 2016
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