
Zápis 3. z VV Bakajda, 20.9.2021  

přítomni: Matěj, Dan, Aleš, Vojta, Martina, Zdenda, Adam 

zapsal: Vojta 

 

PROGRAM / ZÁPIS 

 

Aktuální stav vývoje prací na Bakajdě 

 

1/ Jarní práce – hotovo vše kromě několika detailů (viz Podzimní brigáda níže) 

 

2/ Podzimní brigáda: 15-17.10. 

a/ obložení rohu ve společenské (lišta/rohy) – Zdenda, Aleš 

b/ nová prostěradla (Martina) – koupit nové 

c/ zadělat dlažbu kudy lezou myši 

d/ vyplynovat červotoče (Adam) 

e/ dřevo (všichni) 

f/ nátěry – odsunuto na jaro 

h/ sušárna – dodělat Adam Vojtěch 

i/ pisoár – Adam Vojtěch 

j/ přidělat cetrisové desky z boku kuchyně 

k/ chybí deska za sporák (Hafik, Mates)  

l/ senkrovna předběžně 15.10. přes den (Zdenda/Honza Mac) 

m/ parapety – ze stejného dřeva jako obklad 

n/ sonda do trámu kvůli prověření statiky - Matěj 

 

3/ Brigáda úklid – 1-2 týdny po dřevu (Martina) 

 

Valná hromada 

 

Termín VH - úterý 23.11. v 18.00 

Vojta zavolat a zabukovat hospodu na Veselce 

Nadílet termín na webu 

Ještě nejsou zaplacené příspěvky z 2020 (Adam) 

Ambice nasdílet s členy oddílu 2 týdny před VH témata k promyšlení 

 

Příprava VH: 

Dle předchozí shody (viz Zápis 01) chceme na nadcházející VH otevřít tato 3 témata: 

1/ revize stanov (Vojta projít s právníky) a následně nasdílet na VV 

2/ otázka přijímání nových členů, zde bude VV vystupovat jednotně s návrhem 2 změn: 

 Tajné hlasování o (ne)přijetí žadatele za člena,  

 Min 5 stávajících členů se podepíše pod žádost o přijetí  

3/ sestavení pravidel fungování na Bakajdě – Nácetro (Vojta poslat návrh všem na VV) 

 

Finance 

 

1/ Odhad čerpání financí na jarní práce 65-68tis, ještě chybí pár malých faktur.  



 

2/ Změny ve financích  

 30 Kč poplatek místo 21Kč 

 Prověřit, zda je nutné aby členové spolku platily „vzdušné“ (Adam) 

 Obchodní rejstřík – změna je komplikovaná, stále neprovedena, řeší Adam 

 Založení datové schránky – pro komunikaci s úřady, ihned po změně rejstříku 

 Založení nového účtu – zrušení BU i Termínovaného účtu 

 Příprava na online ve FIO bance 

 Automatické generování určitých plateb (čl. příspěvky) – příprava do budoucna 

 Zjištění lepších podmínek na pojištění Bakajdy plus příp. podmínky vypovězení 

stávající smlouvy  

 

Běžící oblasti k řešení  

 

Revize – aktuální stav: 

● revize komín – proběhne na brigádě, zajišťuje Zdenda 

● revize plynová bomba – vyřešené, revize PB není potřeba 

● potvrzení a vývoz senkrovna – proběhne na brigádě, zajišťuje Zdenda 

● revize elektrika - běží, zajišťuje Matěj, bude volat Vláďovi 

 

Nápad nechat udělat sadu klíčů do rodiny zamítnut, bude pouze dodělán 1 svazek 

s předpokládaným rozmístěním 1x klíče MB, 1x klíče Bakov, 1x klíče Turnov  

  

 

Drahoš / Kocour 

 

Oslava a Bakajďácké rozloučení s Drahošem / Kocourem j.h. proběhne 2.10. na Olšině. 

Program bude rozeslán co nejdříve (Sedy), rámcově zatím takto:  

 

11.00 – odchod 

9,5 km okruh, v půlce Krásná vyhlídka 

Předpokládaný oběd cca 12.30 (rezervace?) 

Návrat na Olšinu – jídlo, pití, posezení 

Přespání 20 lidí karimatky v salónku 

Zajistit dopravu u Honzy Vitmajera (Zdenda) pro rozvoz lidí, zjistit (forum Bakajdy) zda by o 

to byl zájem 

 

  


