
Zápis 4. z VV Bakajda, 4.11.2021  

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

zapsal: Vojta 

 

PROGRAM / ZÁPIS 

 

Nové body programu k projednání 

 

1/ Provozní řád 

Sedy zkombinuje nová ustanovení s řádem na webu a pošle k připomínkování. Je shoda, že 

na Bakajdě po odhlasování bude vytištěno Náctero jen heslovitě  

 

Doplnění podkladů na VH 

i/ volební řád - vynechat požadavek na předkládání kandidatury pouze v písemné formě 

ii/ stanovy (upraví Vojta) 

- komentáře ke všem bodům přepsány přímo do textu stanov a odlišeny barevně 

- svolání VH do 2 měsíců od žádosti místo do jednoho měsíce 

- počet členů VV zůstává 5 případně 7 

- počet jednání VV min 3 za rok, revizní 1x za rok 

- upravit přechod majetku v případě zániku, pakliže se přesune sídlo Spolku 

- ostatní komentáře Sedyho vyjasněny  

 

iii/ nové body pro právničku: 

Nový bod čl. 10/6 Za spolek jedná VV jako celek. VV může písemně zmocnit k jednání za 

spolek i jednotlivého člena, nebo několik členů VV, příp. člena celého spolku. (jde nám o to, 

že VV pověří - uvedením v zápise - někoho k jednání za VV, typicky Hospodáře jednáním s 

finančnímu úřady, apod)  

Nový bod čl 10/7 V případech, kdy force majeure neumožní svolání VH, zůstává funkční 

období VV až do konání odložené VH. (zde nám jde o pandemii apod, kdy měl skončit 

mandát VV, ale to by bylo bezvládí, takže to chceme pokrýt takto) 

 

3/ Náctero 

- max kapacita Bakajdy bude projednána na VH 

- doplnit ujednání o ponechání malé dole volné  

- doplnit ujednání o odpovědnosti člena za bezproblémový průběh ubytování nečlenů, když 

si pronajímají celou Bakajdu 

- doplnit ujednání o nutnosti přihlásit se do čtvrtka (středy?) 

- doplnit ustanovení o psu - obecně NE, u menších nebo uzavřených skupin pouze po 

schválení všech ubytovaných 

 

4/ Posun bodů na jednání VV v 2022 

Na příští rok odklad některých témat  

- členové nemusí platit vzdušné – důsledky projednat po VH  

- založení nového BÚ – po změně rejtříku  

- nové pojištění – vypovědět stávající pojištění  

- prověření deklarované kapacity boudy dle hygieny (10 nebo 16), apod..    



 

Běžící oblasti k řešení  

 

Revize – aktuální stav: 

● revize komín – proběhlo na brigádě 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


