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

 
Zápis: Členská schůze  

Pořadí schůze: 3.  

Začátek: 23. 3. 2015, 18:40  

Konec: 23. 3. 2015 20:15  

Místo: Sál LŠU (Borovany)  

Přítomni: dle seznamu přítomných, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu  

Svolavatel: představenstvo družstva 

 

Navržený pořad jednání: 

1. Úvod  

2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 

3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise 

4. Zpráva o stavu členské základny a o zasmluvněných dalších členských vkladech 

5. Účetní závěrka za rok 2014 

6. Informace o pivovarské technologii a o projektech a stavebních úpravách prostorů pro pivovar a restauraci 

7. Informace o jednání s představiteli města Borovany  

8. Volba členů představenstva 

9. Volba členů kontrolní komise 

10. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru 

11. Různé 

 

1. Úvod 

M. Chytrová informovala, že je přítomno (včetně plných mocí) 39 členů družstva, z toho 36 s platným hlasem a schůze je 

proto usnášeníschopná. Předseda družstva přivítal družstevníky na 3. členské schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany 

a seznámil je programem schůze. Zapisovatelkou určil Z. Guthovou a skrutátory M. Chytrovou a T. Gutha. 

 

2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 

P. Candra oznámil, že odstupuje z kontrolní komise. 

USNESENÍ 1: Členská schůze (dále ČS) schvaluje pořad jednání v navrženém znění. 

36 přítomných s platným hlasem, 36 – 0 – 0 (zde i dále: pro – proti – zdrželi se) 

USNESENÍ 2: ČS schvaluje jednací řád v navrženém znění. (příloha č. 2 zápisu) 

36 přítomných s platným hlasem, 35-0-1 se zdržel 

 

3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise 

Přednesli J. Guth (jen ústní) a P. Stasek (i písemnou). 

USNESENÍ 3: ČS bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva. 

36 přítomných s platným hlasem, 36 – 0 - 0 

USNESENÍ 4: ČS bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise. 

36 přítomných s platným hlasem, 36 – 0 - 0 

 

4. Zpráva o stavu členské základny a o zasmluvněných dalších členských vkladech 

Přednesly Z. Guthová a M. Adamová. Aktuálně 76 členů, z toho 39 borovanských. Na účtu je 641 203 Kč. 

USNESENÍ 5: ČS bere na vědomí zprávu o stavu členské základny a o zasmluvněných dalších členských vkladech. 

36 přítomných s platným hlasem, 36 – 0 - 0 
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5. Účetní závěrka za rok 2014  

Přednesla M. Adamová. 

USNESENÍ 6: ČS schvaluje účetní závěrku za rok 2014. 

36 přítomných s platným hlasem, 34 – 0 - 2 

 

6. Informace o pivovarské technologii a o projektech a stavebních úpravách prostorů pro pivovar a restauraci  

Přednesli J. Guth a S. Malík. 

 

7. Informace o jednání s představiteli města Borovany  

Přednesl S. Malík. 

 

8. Volba členů představenstva  

J. Guth oznámil odstoupení všech členů představenstva. 

První kolo volby podle stanov 

J.Guth navrhuje Z. Guthovou, S. Malíka, M. Devettera a D. Stráského. Všichni navržení souhlasí. 

VOLBA 1: ČS volí Zuzanu Guthovou členkou představenstva družstva.  

36 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

VOLBA 2: ČS volí Stanislava Malíka členem představenstva družstva.  

36 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

VOLBA 3: ČS volí Miloslava Devettera členem představenstva družstva. 

36 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

VOLBA 4: ČS volí Dalibora Stráského členem představenstva družstva 

36 přítomných s platným hlasem, 33 pro 

 

Druhé kolo volby 

S. Malík navrhl V. Viktoru, ten souhlasí. 

VOLBA 5: ČS volí Václava Viktoru členem představenstva družstva.  

36 přítomných s platným hlasem, 35 pro 

M. Adamová navrhla S. Brůhu, ten souhlasí. 

VOLBA 6: ČS volí Stanislava Brůhu členem představenstva družstva. 

36 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

 

9. Volba členů kontrolní komise  

P. Stasek oznámil, že odstupuje z kontrolní komise.  

Volba podle VII/11 stanov. 

P. Candra navrhl R. Vaňka, ten souhlasí. 

VOLBA 7: ČS volí Richarda Vaňka členem kontrolní komise. 

35 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

M. Adamová navrhla M. Chytrovou, ta souhlasí. 

VOLBA 8: ČS volí Magdalenu Chytrovou členkou kontrolní komise. 

35 přítomných s platným hlasem, 34 pro 

 

10. Další kroky k provedení zvolené varianty záměru  

Přednesli S. Malík a další členové nového představenstva: 

- Volba předsedy představenstva 

- Náležitosti přechodu agendy na nové představenstvo, administrativní povinnosti 

- Jednání s dodavatelem technologie, případně s projektantem 

- Jednání s městem 

- Práce na podnikatelském plánu jako celku a na marketingovém plánu zvlášť 

- Příprava prezentace družstva na Na jedno (30. května) a na Borůvkobraní (11 . - 12. července) 
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- Když se bude chystat podstatné rozhodnutí (podpis kupní smlouvy na technologii, podpis nájemní smlouvy na 

prostory, případná změna hlavních charakteristik záměru), předseda svolá členskou schůzi. Možná v červnu či 

červenci. 

 

 

 

---------------------------------------                   ------------------------------------- 

         Stanislav Malík                         Zuzana Guthová 

       zástupce svolavatele                     zapisovatelka  
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Jednací řád 3. 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. 

 


