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Měšťanský pivovar Borovany, družstvo 
Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany, IČO: 02761831 

 
Zápis: Členská schůze  
Pořadí schůze: 2.  
Začátek: 24. 4. 2014, 18:00  
Konec: 24. 4. 2014 20:45  
Místo: Sál LŠU (Borovany)  
Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v archívu družstva (u předsedy)  
Svolavatel: Jiří Guth, předseda družstva 
 
Pořad jednání: 
1. Úvod  
2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 
3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise  
4. Komunikace – elektronická pošta, webová vitrína, vývěska atd.  
5. Zpráva o stavu členské základny 
6. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostorů pro pivovar a restauraci  
7. Informace hledání dodavatele technologie  
8. Informace o aktualizaci podkladů pro podnikatelský plán  
9. Informace o zasmluvněných dalších členských vkladech  
10. Změna stanov 
11. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru  
12. Různé  
 
1. Úvod 
Magda Chytrová informovala, že je přítomno 40 členů družstva, z toho 38 s platným hlasem a schůze je 
proto usnášeníschopná. Předseda družstva přivítal družstevníky na 2. členské schůzi družstva Měšťanský 
pivovar Borovany a seznámil je s navrženým pořadem jednání schůze. Zapisovatelkou určil Zuzanu 
Guthovou a skrutátorkami Magdu Chytrovou a Martinu Janečkovou.  
 
 
2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 
 
1. Úvod  
2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 
3. Kontrola plnění usnesení z 1. členské schůze  
4. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise  
5. Změna stanov  
6. Komunikace – elektronická pošta, webová vitrína, vývěska atd.  
7. Zpráva o stavu členské základny 
8. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostorů pro pivovar a restauraci  
9. Informace hledání dodavatele technologie  
10. Informace o aktualizaci podkladů pro podnikatelský plán  
11. Informace o zasmluvněných dalších členských vkladech 
12. Dovolba člena představenstva  
13. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru  
14. Různé  
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HLASOVÁNÍ 1: Souhlasím s navrhovanými změnami programu jednání druhé členské schůze 
měšťanského pivovaru Borovany.  
38/38:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 1: Členská schůze schvaluje návrh pořadu jednání druhé členské schůze družstva Měšťanský 
pivovar Borovany. 
 
HLASOVÁNÍ 2: Souhlasím s navrhovaným jednacím řádem členské schůze, který je přílohou č. 1 tohoto 
zápisu.  
39/ 39:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 2: Členská schůze schvaluje jednací řád 2. členské schůze družstva Měšťanský pivovar 
Borovany.  
 
 

3. Kontrola plnění usnesení z 1. členské schůze  
Představenstvo dosud nedopracovalo podnikatelský záměr z důvodu chybějící kapitoly týkající se 
marketingu. 
Došlo také k posunu plánovaného termínu 2. členské schůze a to z důvodu toho, že jednání se 
strategickými investory probíhá pomaleji 
 
HLASOVÁNÍ 3:  Beru na vědomí plnění usnesení z minulé členské schůze  
39/ 39:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 3: Členská schůze bere na vědomí zprávu plnění usnesení z 1. členské schůze družstva 
Měšťanský pivovar Borovany.  
 
 

4. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise 
Představenstvo:  v mezidobí od 1. členské schůze se představenstvo 5 x sešlo, 13. 5. uspořádalo kulatý 
stůl se zájemci (odborníky) o realizaci záměru družstva:  z jednání vyplynulo, že si nemůžeme dovolit 
komerční úvěr, protože při zvolené variantě je návratnosti investice nízká. Z přítomných postupně vznikla 
pracovní skupina odborníků pro provozní záležitosti (5 členů), která nadále spolupracuje 
s představenstvem zejména v otázkách technologického řešení záměru. 
10. 6. odstoupil tajemník (František Šotola) z osobních důvodů, 14. 6. byla zorganizována exkurze do 
Popelína (malý pivovar), R. Vaněk posléze přebírá správu webu, 28. 7. Bylo vypsáno (první) výběrové 
řízení na dodavatele technologií, dále byla 12. 8. uskutečněna exkurze do Pacova, sídla tří potenciálních 
dodavatelů technologie. V současné době se připravuje nové VŘ na dodání technologií. 
Město vypsalo VŘ na zpracování projektu na rekonstrukci budovy a na zařízení restaurace. Pro 
zpracování projektu je třeba konzultovat vybavení gastroprovozu i vlastního pivovaru (konzultant pro 
gastro  R.Vaněk, konzultant pro pivovar M.Valenta). 
 
HLASOVÁNÍ 4:  Beru na vědomí zprávu o činnosti představenstva  
39/ 38:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 4: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva  
 
Kontrolní komise: P. Candra referoval o činnosti kontrolní komise, která se v mezidobí se sešla3 x. 
B.Plojhar informoval, že od příštího roku bude Jihočeská hospodářská komora pravděpodobně 
poskytovat garance na půjčky, doporučil toto zvážit jako možnost financování realizace pivovaru. 
HLASOVÁNÍ 5:  Beru na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise  
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39/ 39:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
USNESENÍ 5: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise  
 
5) Změna stanov: 
J. Guth vysvětlil východiska pro navrhovanou změnu stanov, která vychází vstříc požadavkům 
družstevníků s plánem vkladu nad 0,3 mil. Kč. Následovala rozprava o návrhu zněn ve stanovách: F. 
Šotola upozornil na možnost problémů spojených s případným následným odchodem takových členů 
z družstva a nutností vypořádání jejich podílů. Představenstvo se bude tímto dále zabývat. Diskuse nad 
vlivem na složení představenstva, dopad na řadové družstevníky apod. 
Hlasování: 32-9-0 
 
HLASOVÁNÍ 6:  Schvaluji změny stanov v navrženém znění  
41/ 32:9:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
Proti: Candra, Stasek, Zaiml, Otmarová, Plojhar, Kubíček, Šotola, Sborník, Duda 
USNESENÍ 6: Členská schůze schvaluje změny stanov v navrženém znění (příloha č. 2)  
 

6. Komunikace 
Představení komunikace se členy: R. Vaněk informoval o stávající správě webu a o záměru založit stránku 
na facebooku (FB); požádal o pomoc s FB a vývěskou družstva. 
 

7. Zpráva o stavu členské základny 
Z. Guthová podala zprávu o stavu členské základny. K dnešnímu dni má družstvo 72 platných členů, 34 
mimoborovanských a 38 borovanských. Dále má jednoho čekatele, který podal přihlášku, nezaplatil však 
ještě vstupní poplatek. 
 

8. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostorů pro pivovar a restauraci  
Starosta města Borovany S. Malík informoval, že město zadalo VŘ na zpracování projektu, toto vyhrála 
projekční fa „Atelier Svět“ (M. Skalík). Projektant potřebuje součinnost konzultantů pro gastroprovoz a 
pivovar. Po novém roce bude zadáno VŘ na dodavatele stavby, vlastní stavba potrvá cca 10 měsíců. 
Instalace technologií bude možná koncem roku 2015. To umožní zkušební provoz pivovaru během zimy a 
zahájení řádného provozu na jaře 2016. 

 

9. Informace o hledání dodavatele technologie 
J. Guth podal informaci o hledání dodavatele technologií. 
 

10. Informace o aktualizaci podkladů pro podnikatelský plán  
D. Stráský podal informaci o stavu podnikatelského plánu. K zásadní úpravě došlo po zapracování 
připomínek R. Vaňka, dosud chybí podstatná kapitola – marketing. 
 

11. Informace o zasmluvněných dalších členských vkladech  
J. Guth představil současný stav smluv o dalších vkladech, kdy členové přislíbili složit bez dalších 
podmínek cca 610 tis. Kč, za podmínky zachování klauzule 1:1 pak 815 tis. Kč a za podmínky změny 
uvedené klauzule cca 4,6 mil. Kč.  
 
HLASOVÁNÍ 7:  Schvaluji, aby představenstvo vyzvalo členy, kteří podepsali smlouvu za podmínky 1:1, 
aby ji potvrdili, nebo ji přepracovali. 
37/37:0:0 (přítomno / pro : proti : zdržel se)  
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USNESENÍ 7: Schůze ukládá představenstvu vyzvat členy, kteří podepsali smlouvu o dalším členském 
vkladu za podmínky zachování klauzule 1:1, aby ji potvrdili, nebo ji přepracovali. 
 

12. Dovolba člena představenstva.  
Zuzana Guthová oznámila, že ke dni 24. 9. Jakub Plojhar odstoupil z funkce člena představenstva 
(písemné sdělení). Je třeba zvolit člena nového. 
Jiří Guth navrhl způsob volby tajnou volbu. Hlasování: 
6 pro (optická menšina) 
Volit se bude aklamací. 
Navrženi kandidáti: Richard Vaněk a Radim Havel, oba souhlasí 
Hlasování aklamací: 
Vaněk – 31 hlasů 
Havel – 2 hlasy 
Novým členem představenstva se tímto stává Richard Vaněk. 
 

13. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru 
Úkoly pro představenstvo: dokončit výběr dodavatele technologie, dokončit podnikatelský plán, 
spolupráce s ing. Skalíkem (projektant), po ukončení účetního období zpracování účetních dokumentů, 
kolem února další (výroční) členská schůze družstva, kde může stávající představenstvo odstoupit a volilo 
by se nové podle novelizovaných stanov. 
 

14. Různé  
Bude založena pracovní skupina pro odbyt a marketing, kterou organizuje pan Pekhart. Zájemci o účast 
ve skupině se mu mohou hlásit. 
 
 
 
 
----------------------------------------                                       ------------------------------------------- 
Zapisovatelka        Předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Jednací řád 2. členské schůze: 

1) Jednání členské schůze se mohu účastnit i nečlenové družstva. Do rozpravy se mohou zapojit 

pouze na vyzvání osoby, která schůzi řídí. 

2) Do rozpravy se přihlašují účastníci jednání zvednutím ruky nebo číslovaného hlasovacího lístku.  

Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. Řečník se v diskusi neobrací 

přímo na jiné jednající osoby a případné dotazy na ně vznáší prostřednictvím předsedajícího. 

3) Počet ani délka příspěvků v rozpravě není omezena. Pokud je zpoždění jednání oproti plánu větší 

než 15 minut, délka jednoho příspěvku nesmí přesáhnout 3 minuty. Bez ohledu na pořadí 

přihlášky do rozpravy je přednostně uděleno slovo tomu účastníku jednání, který vznáší námitku 

k nedodržení stanov nebo jiných platných právních předpisů (procedurální námitka), nebo 

připomínku týkající se osvětlení, teploty v místnosti, slyšitelnosti a dalších technických podmínek 

jednání (technická připomínka). Přednesení procedurální námitky a technické připomínky nemá 

překročit dobu jedné minuty. V případě, že vznesená připomínka nebude svou povahou 

technická, předsedající řečníkovi odebere slovo. O procedurální námitce rozhodne předsedající 

bez rozpravy.  

4) Ruší-li někdo průběh jednání, předsedající ho napomene. Pokud v rušení neustane, může ho 

vykázat nebo i nechat vyvést z jednací místnosti. 

5) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, odebere mu předsedající po 

upozornění slovo. 

6) Způsob případné volby určí členská schůze svým usnesením (v souladu s čl. X odst. 7 stanov). 

Zvolen je ten z kandidátů, který získal největší počet hlasů, pokud je to zároveň více než 33 % 

z celkového počtu možných hlasů. 
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Příloha č. 2 

 

Návrh změn stanov: 

1) Čl. V. Družstevní podíl:  
Odst.5: Přechod družstevního podílu na právního nástupce a dědění družstevního podílu je 

vyloučeno. Při zániku členství smrtí člena nebo zánikem člena, který je právnickou osobou, vzniká 

dědici nebo právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. 

2) Čl. VIII. Účast člena na členské schůzi: 
 

Odst. 3: Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas, pokud není ve stanovách 

uvedeno jinak. 

Nový odst. 4: Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o dále uvedených 

záležitostech, má každý člen za každých 5 000 (pěttisíc) Kč splněné vkladové povinnosti 

k základnímu členskému vkladu a k dalšímu členskému vkladu jeden hlas: 

a) o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

b) o použití rezervního fondu. 
 

Nový odst. 5. Pro změnu úpravy uvedené v čl. VIII odst. 3, 4, 5 a dále čl. XIV odst. 7a stanov je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů družstva, kteří přitom vložili nadpoloviční většinu 

objemu všech členských vkladů. 

…a následující odstavce se přečíslují. 

 

3) Čl. XIV. Představenstvo: 
Nový odst. 8: Volba členů představenstva probíhá ve třech kolech. V prvním kole se volí čtyři členové 

představenstva. Kandidáty navrhují členové družstva, u kterých výše splněné vkladové povinnosti 

k základnímu členskému vkladu a k dalšímu členskému vkladu přesahuje 300 000 (třistatisíc) Kč. Ve 

druhém kole se volí dva členové představenstva. Kandidáty navrhují členové družstva, u kterých výše 

splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k dalšímu členskému vkladu 

nepřesahuje 300 000 (třistatisíc) Kč. Ve třetím kole se volí jeden člen představenstva. Kandidáta nebo 

kandidáty navrhuje rada města Borovany. 

…a následující odstavce se přečíslují. 

 

 


