
Měšťanský pivovar Borovany, družstvo 

Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany, www.pivovar-borovany.cz 

 

Borovany 24. srpna 2014 

 

Pozvánka na 2. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany 

 

Vážení členové,  

dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 2. členskou schůzi družstva 

Měšťanský pivovar Borovany, a to na středu dne 24. září 2014 od 17:30 hodin (na opozdilce se 

nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále Základní umělecké školy v Borovanech, 

Žižkovo nám. 20. 

Na schůzi navrhujeme následující pořad jednání (v závorce odhad trvání): 

1. Úvod (5 minut) 

2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání (15 minut) 

3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise (15 minut) 

4. Komunikace – elektronická pošta, webová vitrína, vývěska atd. (15 minut) 

5. Zpráva o stavu členské základny (5 minut) 

6. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostorů pro pivovar a restauraci (10 minut) 

7. Informace hledání dodavatele technologie (15 minut) 

8. Informace o aktualizaci podkladů pro podnikatelský plán (15 minut) 

9. Informace o zasmluvněných dalších členských vkladech (10 minut) 

10. Změna stanov (40 minut) 

11. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru (20 minut) 

12. Různé (10 minut) 

V souladu s požadavkem stanov (č. IX, odst. 3) přikládám návrh na změnu stanov, který na své 

schůzi projednalo a členské schůzi předkládá představenstvo družstva. Další materiály k projednání na 

této schůzi budou rozeslány nejpozději dva týdny před termínem konání schůze. 

 

Důležité upozornění: podle čl. VIII odst. 4. Stanov „člen nemůže na členské schůzi vykonávat 

hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu“. Vyzýváme 

proto všechny členy, kteří v takové prodlení jsou, aby své vkladové povinnosti k základnímu členskému 

vkladu splnili bez zbytečného odkladu tak, aby nejpozději v den konání schůze byla jejich vkladová 

povinnost prokazatelně  - na výpisu z účtu družstva - splněna1. Bez toho nebudou moci na schůzi 

hlasovat (např. o návrhu na změnu stanov). 

Případní další zájemci o členství v družstvu mohou podat přihlášku a složit zálohu na základní 

členský vklad ve výši 1.000,- Kč i v den konání členské schůze od 17:00 do 17:15 přímo na místě. 

V 17:15 zasedne představenstvo družstva a podle čl. III odst. 2 stanov rozhodne o přijetí případných 

zájemců. 

 

Za představenstvo družstva  

Jiří Guth, předseda 

v. r. 

                                                           
1
 Peníze je třeba převést na účet č. 2700564631/2010 a jako variabilní symbol uvést číslo mobilního 

telefonu, stejné jako na přihlášce do družstva. 


