
 

 

 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
- jednání, které se bude konat dne 8.2.2021 

                              

 

 Číslo zprávy: 12  

 

 

 

Dotace z programu SPORT na rok 2021 

 

 

Předkládá: Martin Horský, místostarosta 

Zpracovala: Zdeňka Veselá, sekretariát 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 z programu SPORT dle 

důvodové zprávy. 
 

 

 

Důvodová zpráva: 
Sportovní komise provedla vyhodnocení žádostí o dotace pro rok 2021 z programu SPORT podle 

schválených kritérií. Finanční částku navrhuje rozdělit dle přílohy. 
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Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2021 – program sport 

Částka k rozdělení dle kritérií 2.800.000,-Kč   

 

Dotace na činnost a základnu mládeže do 19-ti let 

 

Olympijské sporty, částka k rozdělení dle kritérií 2.412.000,-Kč:   

693 (1.009 s koeficientem 2,0 u sportů fotbal a lední hokej) členů mládeže do 19-ti let, 1.755 bodů za činnost. 

- Na členskou základnu 1.451.000Kč : 1009(celkem mládeže) = 1.438,-Kč/sportovec do 19-ti let 

- Na činnost 725.000Kč : 1.755(body celkem) = 413,11-Kč/ 1 bod 

- Částka 236.000,-Kč k rozdělení dle tabulky bodového ohodnocení ekonomické náročnosti sportů sdružených 
v ČUS na jednoho hráče. Celkem 136.949,7 bodů. 1 bod = 1,7232Kč 

 

1. AC Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 90 = 129.427,-Kč 

- 352 bodů za činnost = 145.415,-Kč 

- ČUS 127,5b/1 člen, 11.475 bodů = 19.775,-Kč 

- Celkem: 294.617,-Kč 

 

2. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let  112 = 161.058,-Kč 

- 160 bodů za činnost = 66.090,-Kč 

- ČUS 82,3b/1 člen, 9.217,6 bodů = 15.884,-Kč 

- Celkem: 243.032,-Kč 

 

3. FK Čáslav, z.s. 
- mládež do 19-ti let 462 (231 x 2,0koeficient) = 664.363,-Kč 

- 342 bodů x 2,0 koeficient = 684 bodů za činnost = 282.567,-Kč 

- ČUS 134,5b/1 člen, 31.069,50 bodů = 53.540,-Kč 

- Celkem:  1.000.470,-Kč 

 

4. Jezdectví – F  L
- Mládež do 19-ti let 24 = 34.519,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 810,4b/1 člen, 19.449,6 bodů = 33.517,-Kč 

- Celkem: 68.036,-Kč 

 

5. Plavecký klub Pandora, z.s. 

- Mládež do 19-ti let 13 = 18.701,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 108b/1 člen, 1.404 bodů = 2.420,-Kč 

- Celkem: 21.121,-Kč 

 

6. Tenisový klub Čáslav, z.s. 

- Mládež do 19-ti let 35 = 50.337,-Kč 

- 55 bodů za činnost =  22.721,-Kč 

- ČUS 254b/1 člen, 8.890 bodů = 15.320,-Kč 

- Celkem: 88.378,-Kč 
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7. V - Team Čáslav – tenisová škola 

- Mládež do 19-ti let 51 = 73.345,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 254b/1 člen, 12.954 bodů = 22.323,-Kč 

- Celkem: 95.668,-Kč 

 

 

8. Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova z.s. 
- Mládež do 19-ti let 52 = 74.783,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 92b/1 člen, 4.784 bodů = 8.245,-Kč 

- Celkem: 83.028,-Kč 

 

9. Hokejový klub Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 170 (85 x 2,0koeficient) = 244.467,-Kč 

- 252 bodů x 2,0 koeficient = 504 bodů za činnost = 208.207,-Kč 

- ČUS 443,6b/1 člen, 37.706,00 bodů = 64.976,-Kč 

- Celkem:  517.650,-Kč 

 

 

Celkem rozděleno 100% =  2.412.000,-Kč.    

 

Ostatní sporty, částka k rozdělení dle kritérií 123.000,-Kč:  

1. TJ Sokol Čáslav, žádost o 90.840,-Kč, mládež 83 členů, návrh ke schválení 91.000,-Kč 

2. Sportovní klub – Sportík, žádost o 32 .000,-Kč, mládež 99 členů,  
návrh ke schválení  32.000,-Kč 

3. Čáslavská sportovní z.s.. žádost o 15.000,-Kč na nábor formou sportovního dětského dne, činnost spolku, 
mládež 0 členů, návrh ke schválení 0,-Kč 

Předpoklad dotační podpory spolku je v roce 2022, kdy bude moci deklarovat svou činnost a členskou 
základnu mládeže. 

Celkem rozděleno 100% = 123.000 ,-Kč.  

 

Dotace na sportovní akce 114.000,-: 

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, 79. ročník přespolního běhu pro všechny kategorie,  cca 200 

 startujících. Žádost o 15.000,-Kč, návrh ke schválení  15.000,-Kč 

  -  Štěpánský běh a Memoriál Milana Suchomela, 29. ročník, kategorie děti – dospělí, cca 150 závodníků                                 

 žádost o 15.000,-Kč, návrh ke schválení  15.000,-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. 
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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 20.000,-Kč 

- Pddleboard race/Aquarun Čáslav, 1. ročník, kategorie ženy, muži, předpokládaný počet účastníků 100, 
dotace bude použita na pronájem ponktonu, žádost o 15.000,-Kč, návrh ke schválení 5.000,-Kč 

  

 

- Tupadelská šlapka, 1. ročník cyklo závodu, kategorie ženy, muži, předpokládaný počet účastníků 200, dotace 

bude použita na pronájem časomíry, žádost o 15.000,-Kč, návrh ke schválení 0,-Kč 

Akce se nekoná na území města Čáslav. 
 

- Pivní štafeta Čáslav, 1. ročník běžeckého závodu, kategorie ženy, muži, předpokládaný počet účastníků 100, 

dotace bude použita na pronájem časomíry, žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení 0,-Kč 

Součástí žádosti o dotaci nebyly dostatečné propozice, které by specifikovaly průběh závodu. 
 

5. TAJV, z.s., sportovní den mládeže – tenis, florbal, házená, SEVA, malý fotbálek, frisbee, 1. ročník, 
předpokládaný počet účastnících se dětí 100, dotace bude použita na organizační zajištění akce, startovné 
pro děti 0,-Kč, žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení 5.000,-Kč 

 

6. Talent Bike z.s., Český pohár v cyklokrosu, 5. ročník cyklokrosového závodu pro děti a mládež, vložený závod 
elite žen a mužů. Předpokládaný počet účastníků 500 – 800. Žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení 0,-Kč 

Cyklokrosový závod je plánován v lesoparku Vodranty 4.12.2021. Závodu se účastní stovky závodníků 
v našem lesoparku Vodranty v prosinci, kdy je pravděpodobnost podmáčeného terénu a tím k devastaci 

vycházkového místa našeho města. V našem městě není spolek, který by se věnoval cyklokrosu mládeže. 

Z těchto důvodů doporučujeme nepodpořit tuto akci finančně a její konání. 
 

7. TK Čáslav, z.s., tradiční turnaj čtyřher, 14. 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 89.000,-Kč. Zbývajících 25.000,-Kč je ponecháno na možné individuální sportovní dotace.   
 

Dotace na údržbu tělovýchovného zařízení, částka k rozdělení dle kritérií 131.000,-Kč 

 

1. TJ Sokol Čáslav, žádost o 150.000,-Kč, návrh ke schválení  110.000,-Kč 

2. Jezdectví Fr  L , žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení 12.000,-Kč 

3. Tenisový klub Čáslav, z.s., žádost o 16.000,-Kč, návrh ke schválení 9.000,-Kč 

Celkem rozděleno 100% = 131.000,-Kč. 
 

Činnost sportovní komise a reprezentace města, částka k rozdělení dle kritérií 20.000,-Kč 

 

1. P K – autokros, činnost viz. žádost, bydliště Čáslav 

Žádost o 38.334,-Kč, návrh ke schválení 10.000,-Kč 

 

Celkem rozděleno 10.000,-Kč, zbývajících 10.000,-Kč bude ponecháno na možnou dodatečnou reprezentaci města.   

 

 

 

Vypracoval: Martin Horský, 20.01.2021 


