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K o n t r o l n í   k o m i s e    B D   C A F O U R K O V A 
 

 
Zápis ze sch ůze KK ze dne 5. prosince 2012.  
 
Přítomni:  Mgr. Jan Holý,  Marie  Siváková, Ji ří  Peroutka  
 
Celá KK se 3. prosince 2012 zú častnila zasedání P ředsednictva BD 
CAFOURKOVA – viz zápis P BD. 
  
Předseda KK Mgr.  Holý p řivítal p řítomné a sd ělil  KK,  že dne  3. prosince 
2012, dle Stanov BD CAFOURKOVA,  informoval  P ředstavenstva BD 
CAFOURKOVA v čele s Mgr. Kou řilovou o  svém úmyslu odstoupit z funkce 
předsedy KK. Svoji abdikaci podal písemn ě a ode dnešního dne KK bude 
pracovat tedy ve složení Peroutka Ji ří – předseda a paní Marie Siváková – 
místop ředsedkyn ě. Jako další člen KK byl kontaktován schválený náhradník 
KK pan Ing. Vaško, který ale písemn ě odpov ěděl, že do funkce člena KK 
nenastoupí. 
Panu Mgr. Holému jsme pod ěkovali za vedení a  práci v KK,  
a protože nám sd ělil, že na členské sch ůzi se bude ucházet o funkci 
náhradníka do P ředstavenstva BD Cafourkova, tak jsme mu pop řáli mnoho 
úspěchů ve volb ě a jsme p řesvědčeni, že se svými v ědomostmi a aktivitou 
bude nadále platným funkcioná řem družstva.  
Rozhodli jsme, že zprávu KK na členské sch ůzi 10. 12. 2012 přednese pan 
Peroutka. 
Dále budeme žádat členskou sch ůzi 10. 12. 2012 o volbu dalšího člena KK, 
pop řípadě i náhradníka. Pokud se nikdo nep řihlásí, nebo členská sch ůze 
nikoho nezvolí, budeme muset funk ční období KK dotáhnout ve pouze dvou. 
/pp. Peroutka, Siváková/ 
 
V dalším pr ůběhu sch ůze jsme podávali informace členům BD, kte ří zavítali 
do zasedací místnosti, myslivše, že zasedá P ředstavenstvo. Na otázky členů 
BD fundovan ě odpovídal p. Mgr. Holý a jsme p řesvědčeni, že členové 
s podanými jim informacemi byli spokojeni. 
   
KK se tento m ěsíc sejde ješt ě jednou a to po členské sch ůzi 17. 12. 2013 při 
jednání P ředstavenstva BD CAFOURKOVA, kdy již bude jasno, jak  dopadla 
volba nového člena KK. 
 
Schůze byla ukon čena ve 20.30 hodin 
 
Zapsal  
             Peroutka  
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