Zápis ze schůze výboru ŠK Lokomotiva Brno
konané dne 10.1.2012 
Přítomni :	Dufek, Eichler, Kalod, Novák, Mazanec,Tělupil,Točev, Vachek, Zámečník,
Omluveni :	Kandalec, Šípek,
Kontrola minulého zápisu : 
Ad 3 – paní Medunová se dostavila do klubu a vyrovnala oddílové příspěvky za sebe i Edu. Návrat ke hře si ještě rozmyslí.
Ad 4 – stěhování skříní a materiálu je provedeno z 85 %.
Ad 5 – Družstvo E zabralo, F jsem potopil já – viz článek „Včera neděle byla …“ a Kalendovského „Smůla se Střelicemi“.
Ad 6 – projednán a schválen návrh pana Točeva na řešení oddílových příspěvků kronikáře.
Nové body :
Paní Holzmannová převzala pokladnu a bude proplácet oprávněné náklady. Výbor schválil jednomyslně snížení jejího příspěvku na energie o 300 Kč měsíčně. Výbor dále apeluje na všechny kapitány a rozhodčí, aby dbali na řádné vyplňování proplácených dokladů.
Předseda informoval výbor o výsledku kontroly MČ Brno-sever na vyúčtování dotace na turnaj „O pohár místostarosty“, kde jsme nedodrželi smluvní podmínky (finance byly použity 3 dny před podepsáním smlouvy a v den konání turnaje) a museli jsme vrátit 773 korun neoprávněně účtovaných a navíc nám hrozí pokuta 2500 Kč. Výbor pověřil Vachka, aby připravil a předal žádost klubu o prominutí uvedené pokuty do 13.1.
Do nových skříní byl z větší části přemístěn hrací i ostatní materiál. Je třeba, aby jednotlivci, kteří dostanou k materiálu klíče, se chovali zodpovědně a dodržovali dnes navržené rozmístění materiálu :
 skříň E1 – materiál pro 3.soboty (12 ks digitálních hodin a 20 vybraných souprav se šachovnicemi) – převážně tmavé pytlíky s figurami a 11 ruských (bílých) hodin,
skříň E2 – materiál pro 2.úterý a základní turnaj (28 klasických hodin, 30 šachovnic a 28 souprav figur – 10 ks v krabicích, zbytek v světlých pytlících, část materiálu ve skříních B2,B3 a B4. Po provozních zkušenostech budou seznamy vylepeny v příslušných skříních.
Stavební úpravy klubovny se odkládají o cca 14 dnů.
V souvislosti s novým hospodářem se výbor vrací k dřívějším dohodám, a to, že všechny mistrovské soutěže, kterých se chceme zúčastnit musí být předem schváleny ve výboru. Je tedy nejvyšší čas připravit návrh na naši účast na březnovém mistrovství mládeže.
Pan Šaršon pořídil notebook, který zapůjčil Vachkovi pro činnost ve prospěch Loko.
30.1 se bude v naší klubovně konat krajská konference JmŠS. Výbor zvolil naše delegáty : Šípek Michal, Novák Jaromír a Kalod Michal. Při projednávání změn krajských soutěží je výbor pověřil podporou varianty 1, tj. KP I – 12 účastníků a KP II – 3 x 10 účastníků.
Výbor rozhodl posunout konání Výroční členské schůze na květen, až po skončení soutěží.
Různé – Kde jsou nástěnné hodiny – nikdo neuměl odpovědět.	Vachek

