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Zápis  
 ze  schůze KK BD CAFOURKOVA, která se konala dne 13. 

února 2013 od 18.00 hodin  
 

Přítomni: za KK: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Jazvinská Zdena 
                Za P BD: Mgr. Kouřilová Věra, Krčmářová Marcela,  

                                     od 18.40 hodin Kovářík Zdeněk 

 

Jednání zahájil předseda KK, přivítal přítomné a sdělil přítomným členům 
představenstva účel této schůzky. Ten spočívá v tom, že při kontrole 
účetních dokladů BD CAFOURKOVA za rok 2012 KK nemůže zjistit na 
některých účetních dokladech účel plateb, kdo objednal vyúčtované 
práce a na některých dokladech chybí i podpisy zodpovědných členů 
představenstva nebo správce BD, že práce byly vůbec vykonány. 
Místopředsedkyně KK p. Siváková předložila členům P BD záložkami 
označené doklady, proplacené faktury k nahlédnutí a členům P BD 
nakonec nezbylo, než dát KK ve většině případů za pravdu. 
KK neuvažovala o případech, že by vyfakturované práce nebyly 
vykonány, konstatovala pouze to, že k označeným dokladům chybí 
potřebné náležitosti dle zákonných pravidel a norem.  
Závěrem paní Krčmářová a pan Kovářík přislíbili doklady, jež spadají do 
jejich působnosti, že doopraví, dále, že osloví firmy u nichž se neúplné 
faktury vyskytovaly o doplnění, to znamená o zaslání rozpisu práce a 
použitého materiálu při opravách. 
Taktéž paní Krčmářová odešle firmám dopis, aby napříště vystavené 
faktury obsahovaly veškeré potřebné náležitosti, jinak nebudou 
proplaceny. Taktéž jsme se dohodli, že správce p. Šebesta zavede deník 
prací nebo oprav, nezáleží celkem na tom, jak se to bude nazývat, ale 
aby byla přehledná evidence a kontrola prováděných oprav v domě. 
Nebude existovat, že si např. opravu výtahu objedná nezjištěná osoba. 
 
 
Závěr KK a doporučení pro PŘEDSTAVENSTVO BD CAFOURKOVA: 
 
KK doporučuje zavést systém, který bude transparentní od vystavení 
objednávky, odsouhlasení ceny, převzetí provedené a odevzdané práce, 
kontrolu  daňového dokladu odpovědnou osobou až po jeho proplacení.  
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Schůze byla ukončena ve 20.10 hodin 
 
Zapsal Peroutka 
 


