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

 
Zápis: Členská schůze  

Pořadí schůze: 4.  

Začátek: 9. 10. 2015, 17:40  

Konec: 9. 10. 2015, 20:18 

Místo: Sál zastupitelstva, přístavba radnice (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  

5. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostor pro pivovar a restauraci a nájemní podmínky stanovené městem 

6. Varianty dalšího postupu a hlasování 

7. Další kroky k provedení zvolené varianty dalšího postupu  

8. Dovolba člena představenstva 

9. Různé 

  
1. Úvod 

Předsedkyně družstva Z. Guthová přivítala družstevníky na 4. členské schůzi družstva Měšťanský pivovar 

Borovany a seznámila je s navrženým pořadem jednání schůze. Zapisovatelem určila J. Gutha a skrutátorkou 

M. Chytrovou. Informovala, že je přítomno (přímo nebo plnou mocí) 37 členů s hlasovacím právem a 1 bez 

tohoto práva; dvacetpět borovanských a třináct mimoborovanských. 

 

2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání 

USNESENÍ 1: Členská schůze družstva (dále jen ČS) schvaluje jednací řád v navrženém znění. (příloha č. 2 

zápisu) 

37 přítomných s platným hlasem, 34-0-0 (zde i dále: pro – proti – zdrželi se) 

USNESENÍ 2: ČS přijímá jako materiály k projednání dokumenty rozeslané elektronickou poštou všem 

členům družstva dne 30. 9. 2015. 

37 přítomných s platným hlasem, 33-0-4 

USNESENÍ 3: Členská schůze (dále ČS) schvaluje pořad jednání v navrženém znění. 

37 přítomných s platným hlasem, 37-0-0  

 

3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise 

Přednesli Z. Guthová a J. Zaiml (oba ústní). 

Z. Guthová mj. informovala, že V. Viktora odstoupil z představenstva. J. Zaiml mj. informoval, že prezentace 

družstva na Borůvkobraní skončila ziskem 1600 Kč a kritizoval pasivitu většiny členské základny. 

 

USNESENÍ 4: ČS bere na vědomí přednesené informace. 

37 přítomných s platným hlasem, 35-0-0 
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4. Zpráva o stavu členské základny  

Přednesla Z. Guthová: aktuálně 68 členů, z toho 34 borovanských.  

F. Šotola a J. Vaněk dali najevo názor, že hlasování o následujícím usnesení je v rozporu se stanovami. 

USNESENÍ 4:  

ČS  

- bere na vědomí, že nastala situace, která není upravena ve stanovách, kdy vlivem odstoupení několika 

členů vznikla situace, kdy je stejný počet členů družstva z Borovan i odjinud, 

- souhlasí, aby všichni na schůzi přítomní členové hlasovali a 

- ukládá představenstvu navrhnout změnu stanov, která bude jednoznačně upravovat postup v takové 

situaci.   

37 přítomných s platným hlasem, 31- 6-0 

 

5. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostor pro pivovar a restauraci a nájemní podmínky stanovené 

městem 

Přednesl S. Malík. 

 

6. Varianty dalšího postupu a hlasování 

Z. Guthová informovala, že družstvo má asi 660 000 Kč na účtu a smlouvy na další DČV na 4,5 mil. Kč. 

USNESENÍ 5: ČS ruší pro současné podmínky (zveřejněná nabídka města na pronájem prostor v zámku) 

usnesení č. 6 první ČS z 24. 4. 2014 – „Členská schůze zvolila variantu podnikatelského záměru pivovar s 

vlastní restaurací v zámku“. 

37 přítomných s platným hlasem, 37-0-0  

M. Devetter a J. Guth představili varianty menšího komerčního pivovaru, hobby pivovaru a případné družstevní 

hospody. D. Stráský připomněl variantu koupě hotelu Alf. 

USNESENÍ 6: Každý může hlasovat nejvýš pro jednu variantu - směr dalšího vývoje družstva a činnosti 

představenstva 

39 účastníků s platným hlasem, 29-6-4 

USNESENÍ 7: Jako o první variantě se bude hlasovat o přípravě zániku družstva. 

39 účastníků s platným hlasem, 30-0-9 

 

Hlasování o jednotlivých variantách 

- Směr zánik družstva 

8 pro 

Z. Guthová určila skrutátorkou M. Adamovou 

- Směr malý komerční pivovar ve vlastních prostorách 

7 pro 

- Směr společenství domovarníků a přátel borovanského piva 

17 pro 

- Směr koupě hotelu Alf 

1 pro 

J. Zaiml informoval, že všichni členové kontrolní komise odstupují ze svých funkcí. 

 

7. Další kroky k provedení zvolené varianty dalšího postupu 

Z. Guthová určuje skrutátorem P. Candru. 

USNESENÍ 8: ČS pověřuje představenstvo, Bíchu a Gutha rozpracováním varianty domovaření. 

37 účastníků s platnými hlasy, 32-0-5 
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8. Dovolba člena představenstva 

S. Malík odstupuje z funkce člena představenstva. 

J. Guth navrhl J. Nedomu, ten souhlasí. 

VOLBA 1: ČS volí Jiřího Nedomu členem představenstva družstva  

37 účastníků s platnými hlasy, 35 pro 

Další kandidáti (na místo po dříve odstoupivším V. Viktorovi) nebyli. 

 

9. Různé 

USNESENÍ 9: ČS pověřuje představenstvo, aby svolalo další členskou schůzi tak, aby se konala do 30. 11. 

2015. 

37 účastníků s platnými hlasy, 32-0-5 

J. Nedoma doporučuje bezodkladně vyjasnit platnost smluv o dalších členských vkladech  

 

 

 

 

 

 

 

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

             Zuzana Guthová                             Jiří Guth 

       zástupkyně svolavatele              zapisovatel  
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Jednací řád 4. 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. 

 


