
 
Měšťanský pivovar Borovany, družstvo 

Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany, IČO: 02761831 
 

Zápis: Členská schůze  
Pořadí schůze: 1.  
Začátek: 22. 4. 2014, 18:00  
Konec: 22. 4. 2014 21:00  
Místo: Klubovna nad Nazaretem (Podzámčí, Borovany)  
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu  
Svolavatel: Jiří Guth (schůze svolána emailem, zaslaným spolu s pozvánkou (příloha č. 6) dne 22. 3.2014)  
 
1. ÚVOD  
 
Marie Adamová informovala, že je přítomno 44 členů družstva a schůze je proto usnášeníschopná. Předseda 
družstva přivítal družstevníky na 1. členské schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany a seznámil je s volbou 
předsedy a místopředsedy na první schůzi představenstva. Zapisovatelem určil Františka Šotolu a skrutátorkami 
Magdu Chytrovou a Marii Adamovou.  
 
2. POŘAD JEDNÁNÍ  
 
Návrh z pozvánky:  
a. Úvod  

b. Schválení pořadu jednání  

c. Informace o vzniku družstva a z jednání představenstva a kontrolní komise  

d. Komunikace, vývěska, osvěta  

e. Zpráva o stavu členské základny  

f. Představení a porovnání variant podnikatelského plánu  

g. Přehled procesu vaření piva  

h. Výsledky hlasování  

i. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru  

j. Různé  

k. Ukončení členské schůze  
 
HLASOVÁNÍ 1: Souhlasím s navrhovaným programem jednání první členské schůze měšťanského pivovaru Borovany. 
44/44:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 1: Členská schůze schvaluje návrh pořadu jednání první členské schůze družstva Měšťanský pivovar 
Borovany.  
HLASOVÁNÍ 2: Souhlasím s navrhovaným jednacím řádem členské schůze, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 46/ 
46:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 2: Členská schůze schvaluje jednací řád 1. členské schůze družstva Měšťanský pivovar Borovany. (Příloha 
č. 9)  
 
3. ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE  
 
a. Představenstvo  

i. Předseda družstva informoval o zapsání do obchodního rejstříku, stejně jako o vyhotovení notářského 
zápisu z ustavující schůze družstva a zřízení účtu u banky Fio.  

ii. Dále předseda informoval o výzvě družstevníkům k pomoci (technické podpoře) představenstvu. Jediný 
relevantní ohlas zaslal František Šotola. Představenstvo se usneslo na vytvoření funkce (neplacené) 
tajemníka a do této funkce zvolilo Františka Šotolu. Družstevníkům byla představena náplň jeho práce.  
iii. Dále předseda informoval o uskutečněných schůzích představenstva (obvykle za účasti nejméně jednoho 
člena kontrolní komise) a o dalších jeho činnostech a krocích.  

 



b. Kontrolní komise  
i. Petr Stasek informoval, že byl 28. 1. 2014 jednomyslně zvolen předsedou komise.  

ii. Kontrolní komise se sešla 17. 4. 2014 na podnět Martina Tůmy a konstatuje, že jeho podnět není v rozporu 
se stanovami.  

iii. Kontrolní komise provedla kontrolu pokladny (za účasti pí. Zuzany Guthové) a konstatuje, že nenašla 
žádná pochybení. K dnešnímu dni je stav pokladny 38.774,- Kč. Na straně výdajů bylo vydáno 16.256,- Kč.  

iv. Poslední zasedání kontrolní komise bylo 21. 4. 2014 k přípravě na první členskou schůzi družstva.  
 
4. KOMUNIKACE, OSVĚTA, VÝVĚSKA  

i. Představenstvo zřídilo vývěsku na autobusovém nádraží, kde průběžně družstevníky a veřejnost informuje 
o našem počínání.  

ii. V provozu a stále aktualizovány jsou webové stránky www.pivovar-borovany.cz  

iii. Po dnešní členské schůzi bude vydána tisková zpráva o družstvu a zvolené variantě záměru.  
 
5. ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY  
 
K dnešnímu dni má naše družstvo 61 členů.  
 
6. PŘEDSTAVENÍ A POROVNÁNÍ VARIANT PODNIKATELSKÉHO PLÁNU (příloha č. 7 – rozesláno emailem 
družstevníkům svolavatelem schůze dne 9.4.2014 a příloha č.8 – rozdána na místě)  
 

a. Petr Stasek a Stanislav Malík informovali o dosud prověřených možnostech financování podnikatelského 
záměru družstva (všech variant).  

b. Člen představenstva Dalibor Stráský představil analýzy a srovnání variant podnikatelského záměru, jak 
uložila představenstvu ustanovující schůze družstva Měšťanský pivovar Borovany.  

c. Jiří Guth navrhl hlasovat o postupu rozhodování – zda hlasovat nejprve mezi sdruženými variantami zámek 
(klášter) x hotel.  

 
HLASOVÁNÍ 3: Souhlasím s hlasováním nejprve mezi variantami podnikatelského záměru s ohledem na umístění 
projektu (zámek x hotel) a až poté o konkrétní variantě podnikatelského záměru.  
46/21:23:2 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 3: Členská schůze bude hlasovat o všech variantách podnikatelského záměru najednou.  
 

d. Předseda představenstva navrhl způsob hlasování, kdy členové družstva mohou v tajné volbě přiřadit 
kladné a záporné body různým variantám podnikatelského záměru.  

 
HLASOVÁNÍ 4: Souhlasím se způsobem hlasování pomocí kladných a záporných bodů podle předloženého návrhu. 
45/36:4:5 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 4: Členská schůze rozhodla použít tento způsob hlasování o volbě varianty podnikatelského záměru:  
 

Hlasování o variantách záměru:  
i) Bude tajné.  

ii) Budou se rozhodovat mezi 4 variantami, popsanými v rozeslaných a rozdaných dokumentech.  

iii) Přidělují se -2 až +2 body (celočíselné hodnoty), přičemž jednu hodnotu lze dát nejvýš jedné variantě.  

iv) Protokol o sečtení hlasů (bodů) je přílohou zápisu.  

v) Hlasovací lístky se archivují do příští členské schůze.  
 

e. Jiří Guth navrhl volební komisi ve složení Věra Kurzová, Zuzana Guthová a Magdalena Chytrová.  
 
HLASOVÁNÍ 5: Souhlasím s navrhnutou volební komisí ve složení Věra Kurcová, Zuzana Guthová, Magdalena 
Chytrová. 44/ 43:0:1 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 5: Členská schůze schválila volební komisi ve složení Věra Kurcová, Zuzana Guthová a Magdalena 
Chytrová.  
 



f. Předseda představenstva informoval, že v tajné volbě se bude hlasovat o těchto čtyřech variantách 
podnikatelského záměru – Pivovar v hotelu Alf, Pivovar s restaurací v zámku, Pivovar s pivnicí (studenou 
kuchyní) v zámku a Samotný pivovar bez vlastní restaurace v zámku  

 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ (příloha č.5):  
Pivovar s restaurací v zámku + 42 bodů  
Pivovar s pivnicí (studenou kuchyní) v zámku + 37 bodů  
Samotný pivovar bez vlastní restaurace v zámku -18 bodů  
Pivovar v hotelu Alf -49 bodů  
USNESENÍ 6: Členská schůze zvolila variantu podnikatelského záměru pivovar s vlastní restaurací v zámku.  
 

g. Předseda představenstva poděkoval družstevníkům za volbuvarianty a navrhl usnesení, které bude 
závazným postupem pro další kroky představenstva v závislosti na zvolené variantě. Při společné diskuzi 
došlo k doplnění několika bodů. Celý návrh postupu dalšího postupu je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

 
HLASOVÁNÍ 7: Souhlasím s navrhnutým a doplněným postupem představenstva vedoucím k realizaci 
podnikatelského záměru. 42/40:0:1 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESNENÍ 7: Členská schůze ukládá představenstvu postupovat dle přiloženého návrhu na další postup k 
uskutečnění podnikatelského záměru družstva.  
 
7. RŮZNÉ  

a. Podnět pana Hrdličky o zvážení možnosti pořádat členské schůze v pondělcích.  

b. Podnět na shromažďování tipů na názvy produktů, sortiment, apod.  

c. Podnět na zajištění vytištěných stanov družstva na schůzích, případně pro nové členy družstva.  
 
Všemi podněty se bude představenstvo zabývat na příštích schůzích.  
 
 
2. členská schůze měšťanského pivovaru Borovany je plánovaná na úterý 17. 6. 2014 od 18 hodin.  
 
 
Seznam příloh zápisu:  
1) Prezenční listina  

2) Kopie plných mocí  

3) Seznam plných mocí uložených u zápisu z ustavující schůze družstva  

4) Další postup představenstva po volbě varianty podnikatelského záměru  

5) Protokol o hlasování o volbě varianty podnikatelského záměru  

6) Pozvánka na členskou schůzi  

7) Rozeslané podklady na schůzi  

8) Analýza varianty pivovaru s pivnicí v zámku  

9) Jednací řád členské schůze  
 
 
 

---------------------------------      ------------------------------  
František Šotola       Jiří Guth  
zapisovatel        svolavatel 


