
 

 

 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
- jednání, které se bude konat v pondělí, 7.2.2022 

                              
 

 Číslo zprávy: 7 

 

 

 

Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2022  
– program SPORT 

 

 

Předkládá: Martin Horský, místostarosta 

Zpracoval: Martin Horský, místostarosta 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení a poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslavi pro 
rok 2022 z programu SPORT dle přílohy důvodové zprávy. 
 

 

 

 

Důvodová zpráva: 
Sportovní komise provedla vyhodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města Čáslavi pro rok 2022 
z programu SPORT podle schválených kritérií. Finanční částku, ve výši 3.200.000,- Kč, navrhuje 
rozdělit dle přílohy.  
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Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2022 – program sport 

Částka k rozdělení dle kritérií 3.200.000,-Kč   

 

Dotace na činnost a základnu mládeže do 19-ti let 

 

Olympijské sporty, částka k rozdělení dle kritérií 2.700.000,-Kč:   

696 (1.016 s koeficientem 2,0 u sportů fotbal a lední hokej) členů mládeže do 19-ti let, 1.391 bodů za činnost. 

- Na členskou základnu 1.630.000Kč : 1016(celkem mládeže) = 1.604,33Kč/sportovec do 19-ti let 

- Na činnost 800.000Kč : 1.391 (body celkem) = 575,13Kč/ 1 bod 

- Částka 270.000,-Kč k rozdělení dle tabulky bodového ohodnocení ekonomické náročnosti sportů sdružených 
v ČUS na jednoho hráče. Celkem 118.245,2 bodů. 1 bod = 2,2834Kč 

 

1. AC Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 136 = 218.189,-Kč 

- 286 bodů za činnost = 164.486,-Kč 

- ČUS 127,5b/1 člen, 17.340 bodů = 39.594,-Kč 

- Celkem: 422.269,-Kč 

 

2. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 91 = 145.994,-Kč 

- 173 bodů za činnost = 99.496,-Kč 

- ČUS 82,3b/1 člen, 7.489,3 bodů = 17.101,-Kč 

- Celkem: 262.591,-Kč 

 

3. FK Čáslav, z.s. 
- mládež do 19-ti let 502 (251 x 2,0koeficient) = 805.374,-Kč 

- 260 bodů x 2,0 koeficient = 520 bodů za činnost = 299.067,-Kč 

- ČUS 134,5b/1 člen, 33.759,50 bodů = 77.086,-Kč 

- Celkem:  1.181.527,-Kč 

 

4. Plavecký klub Pandora, z.s. 

- Mládež do 19-ti let 7 = 11.230,-Kč 

- 2 body za činnost = 1.149,-Kč 

- ČUS 108b/1 člen, 756 bodů = 1.726,-Kč 

- Celkem: 14.105,-Kč 

 

5. Tenisový klub Čáslav, z.s. 

- Mládež do 19-ti let 41 = 65.778,-Kč 

- 58 bodů za činnost =  33.357,-Kč 

- ČUS 254b/1 člen, 10.414 bodů = 23.779,-Kč 

- Celkem: 122.914,-Kč 

 

6. V - Team Čáslav – Martina Vojtová, tenisová škola 

- Mládež do 19-ti let 53 = 85.029,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 254b/1 člen, 13.462 bodů = 30.739,-Kč 

- Celkem: 115.768,-Kč 
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7. Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova z.s. 
- Mládež do 19-ti let 48 = 77.008,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 92b/1 člen, 4.416 bodů = 10.083,-Kč 

- Celkem: 87.091,-Kč 

 

8. Hokejový klub Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 138 (69 x 2,0koeficient) = 221.398,-Kč 

- 176 bodů x 2,0 koeficient = 352 bodů za činnost = 202.445,-Kč 

- ČUS 443,6b/1 člen, 30.608,40 bodů = 69.892,-Kč 

- Celkem:  493.735,-Kč 

Celkem rozděleno 100% =  2.700.000,-Kč.    

 

Ostatní sporty, částka k rozdělení dle kritérií 140.000,-Kč:  

1. TJ Sokol Čáslav, žádost o 110.000,-Kč, mládež 79 členů, návrh ke schválení 90.000,-Kč 

2. Sportovní klub Lucie Horákové – Sportík, žádost o 30 .000,-Kč, mládež 70 členů,  
návrh ke schválení  20.000,-Kč 

3. Čáslavská sportovní z.s.. žádost o 30.000,-Kč na činnost spolku (dětského sportovního kroužku), mládež 15 

členů, návrh ke schválení 0,-Kč (nebyl dodán seznam členské základny) 
(Pozn. z roku 2021:Předpoklad dotační podpory spolku je v roce 2022, kdy bude moci deklarovat svou 

činnost a členskou základnu mládeže.) 
4. EDVINO, z.s., žádost o 50.000,-Kč, mládež 138 členů, podpora, provozování, organizování, propagace a rozvoj 

sportovní, tělovýchovné. Kulturní a vzdělávací činnosti, návrh ke schválení 30.000,-Kč  

Celkem rozděleno 100% = 140.000 ,-Kč.  

 

Dotace na sportovní akce 130.000,-: 

1. FK Čáslav, z.s.  
-  FK Čáslav dětem – akce pro děti a širokou veřejnost  – cyklus několika akcí se spoustou sportovních her, 

soutěží a odměn.  
žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení  20.000,-Kč  

 

2. AC Čáslav 

  -  Běh Sady Vodranty a Memoriálu Josefa Kunáška, 80. ročník přespolního běhu pro všechny kategorie,  cca 200 

 startujících. Žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení  18.000,-Kč 

  -  Štěpánský běh a Memoriál Milana Suchomela, 30. ročník, kategorie děti – dospělí, cca 150 závodníků                                 

 žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení  18.000,-Kč 

 

3. J  Lö  – Míčový pětiboj dvojic, žádost o 4.000,-Kč, návrh ke schválení 4.000,-Kč 

- Disciplíny: stolní tenis, volejbal, nohejbal, střelba na branku, střelba na koš. Účast 12ti týmů. 
 

4. Čáslavská sportovní z.s. 
– Noční běh Čáslav, 5. ročník, kategorie mládež, ženy, muži, předpokládaný počet účastníků 500, žádost o 

20.000,-Kč, návrh ke schválení 15.000,-Kč 
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5. TAJV, z.s., sportovní den mládeže – tenis, florbal, házená, basketbal, malý fotbálek, frisbee, SEVA,  2. ročník, 
předpokládaný počet účastnících se dětí 100, dotace bude použita na organizační zajištění akce, startovné 
pro děti 0,-Kč, žádost o 10.000,-Kč, návrh ke schválení 5.000,-Kč 

 

6. Talent Bike z.s., Český pohár v cyklokrosu, 6. ročník cyklokrosového závodu pro děti a mládež, vložený závod 
elite žen a mužů. Předpokládaný počet účastníků 500 – 800. Žádost o 30.000,-Kč,                                        návrh 

ke schválení 10.000,-Kč 

Cyklokrosový závod v roce 2021 proběhl a pořadatelé dodrželi dohodu o následném úklidu po dokončení 
akce.  

 

7. EDVINO, z.s., seriál turnajů ve florbale, volejbale, fotbale, žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení 5.000,-Kč.  

 

8. Česká Mažoretková Federace z.s. – 5. ročník MČR, 900 soutěžících, žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení 
20.000,-Kč 

 

9. Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Čáslav – 6. ročník paintballové ligy pro děti a mládež, 80 až 100 účastníků, 
žádost 16.700,-Kč, návrh ke schválení 10.000,-Kč 

 

10. TK Čáslav, z.s., tradiční turnaj čtyřher, 15. ročník, předpokládaný počet účastníků 50-60, žádost o 8.000,-Kč, 
návrh ke schválení 5.000,-Kč. Dotace nesmí být použita na občerstvení. 

 

Celkem rozděleno 100% = 130.000,-Kč.    

 

Dotace na údržbu tělovýchovného zařízení, částka k rozdělení dle kritérií 150.000,-Kč 

 

1. TJ Sokol Čáslav, žádost o 150.000,-Kč, návrh ke schválení  135.000,-Kč 

2. Tenisový klub Čáslav, z.s., žádost o 17.000,-Kč, návrh ke schválení 15.000,-Kč 

 

Celkem rozděleno 100% = 150.000,-Kč. 
 

Činnost sportovní komise a reprezentace města, částka k rozdělení dle kritérií 80.000,-Kč 

 

- P  H  – mezinárodní turnaje (ČR reprezentace) para stolní tenis, žádost 40. – 60.000,-Kč, návrh ke 
schválení 50.000,-Kč 

 

Částka 30.000,-Kč bude ponecháno na možnou dodatečnou reprezentaci města a individuální dotace.   

 

 

 

Vypracoval: Martin Horský, 22.01.2022 


