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Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2019 – program sport 

 

Dotace na činnost a základnu mládeže do 19-ti let: 

Olympijské sporty:  725 (1.053 s koeficientem 2,0 u sportů fotbal a lední hokej) členů mládeže do 19-ti let,  

2.067 bodů, částka k rozdělení dle kritérií 2.430.000,-Kč 

Na členskou základnu 1.630.000Kč : 1053(celkem mládeže) = 1.547,96-Kč/sportovec do 19-ti let 

Na činnost 800.000Kč : 2.067(body celkem) = 387,00-Kč/ 1 bod 

Částka 270.000,-Kč k rozdělení dle tabulky bodového ohodnocení ekonomické náročnosti sportů sdružených v ČUS 
na jednoho hráče. Celkem 199.235,5 bodů. 1 bod = 1,355Kč 

1. AC Čáslav, spolek 

- mládež do 19-ti let 81 = 125.385,-Kč 

- 499 bodů za činnost = 193.123,-Kč 

- ČUS 127,5b/1 člen, 165 členů, 21.037,50 bodů = 28.510,-Kč 

- Celkem: 347.018,-Kč 

 

2. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, spolek 

- mládež do 19-ti let  183 = 283.275,-Kč 

- 276 bodů za činnost = 106.822,-Kč 

- ČUS 82,3b/1 člen, 198 členů, 16.295,40 bodů = 22.084,-Kč 

- Celkem: 412.181,-Kč 

 

3. FK Čáslav, z.s. 
- mládež do 19-ti let 470 (235 x 2,0koeficient) = 727.541,-Kč 

- 391 bodů x 2,0 koeficient = 782 bodů za činnost = 302.644,-Kč 

- ČUS 134,5b/1 člen, 298 členů, 40.081,00 bodů = 54.314,-Kč 

- Celkem:  1.084.499,-Kč 

 

4. Plavecký klub Pandora 

- Mládež do 19-ti let 42 = 65.014,-Kč 

- 38 bodů za činnost = 14.716,-Kč 

- ČUS 108b/1 člen, 65 členů, 7.020 bodů = 9.516,-Kč 

- Celkem: 89.246,-Kč 

 

5. Tenisový klub Čáslav,spolek 

- Mládež do 19-ti let 33 = 51.083,-Kč 

- 34 bodů za činnost =  13.168,-Kč 

- ČUS 254b/1 člen, 89 členů, 22.606 bodů = 30.635,-Kč 

- Celkem: 94.886,-Kč 

 

6. FK Čáslav, a.s. 
- Mládež do 19-ti let 0 

- 37 bodů x 2,0 koeficient = 74 bodů za činnost = 28.649,-Kč 

- ČUS 134,5b/1 člen, 56 členů, 7.532 bodů = 10.210,-Kč 

- Celkem: 38.859,-Kč 

 

7. Jezdectví – 

- Mládež do 19-ti let 20 = 30.959,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 810,4b/1 člen, 36 členů, 29.174,4 bodů = 39.535,-Kč 

- Celkem: 70.494,-Kč 
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8. Volejbalový oddíl Čáslav ZŠ Masarykova z.s. 
- Mládež do 19-ti let 38 = 58.822,-Kč 

- 0 bodů za činnost = 0,-Kč 

- ČUS 92b/1 člen, 39 členů, 3.588 bodů = 4.866,-Kč 

- Celkem: 63.688,-Kč 

 

9. Hokejový klub Čáslav, z.s. 

- mládež do 19-ti let 186 (93 x 2,0koeficient) = 287.921,-Kč 

- 182 bodů x 2,0 koeficient = 364 bodů za činnost = 140.878,-Kč 

- ČUS 443,6b/1 člen, 117 členů, 51.901,20 bodů = 70.330,-Kč 

- Celkem:  499.129,-Kč 

 

 

Celkem rozděleno 100% =  2.700.000,-Kč.    

 

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

1. TJ Sokol Čáslav, žádost o 90.500,-Kč, mládež 35 členů, návrh ke schválení 80.000,-Kč 

2. Sportovní klub – Sportík, žádost o 53 .000,-Kč, mládež 82 členů,  
návrh ke schválení  40.000,-Kč 

3. Bruslařský klub Čáslav z.s., žádost o 169.400,-Kč, mládež 89 členů, návrh ke schválení 20.000,-Kč 

Celkem rozděleno 100% = 140.000 ,-Kč.  

 

Dotace na sportovní akce 130.000,-: 

1. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav, žádost o 10.000,-Kč, návrh ke schválení  10.000,-Kč 

- Polabská liga, závody pro mláďata a žactvo, v Čáslavi 7. ročník, celkově soutěž 32. ročník.  
Účastní se 250 – 300 závodníků z oddílů celé České republiky. Dotace bude použita na provozní náklady akce. 

 

2. FK Čáslav, z.s.  
- O Pohár města Čáslav – 9. ročník, 4-6 týmů České žákovské ligy 

žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení  5.000,-Kč 

  -  Seriál turnajů pro mladší přípravku – formát 3:3,  

žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení  5.000,-Kč 

-  FK Čáslav dětem – dovednostně dovádivá parta (I.pololetí 2019) – akce pro děti  – cyklus několika akcí se 
spoustou sportovních her, soutěží a odměn.  
žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení  20.000,-Kč  

- FK Čáslav dětem – dovednostně dovádivá parta (II.pololetí 2019) – cyklus několika akcí se spoustou 

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

 

Dotace budou  použity na provozní náklady akcí. 
 

3. Cesta životem bez bariér, o.s., žádost o 15.000,-Kč, návrh ke schválení 15.000,-Kč 

Sportovní soustředění pro handicapované děti konané v Čáslavi, 8.ročník. Dotace bude použita na provozní 
náklady soustředění. 
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4. I   
  -  O Pohár města Čáslavi – 28. ročník ve futsalu, kategorie nad 35 let, 60 účastníků.   

 Žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení  5.000,-Kč 

  -  Čáslavská parta – 17. ročník v nohejbalu, kategorie bez omezení, 70 účastníků.   
 Žádost o 4.000,-Kč, návrh ke schválení  4.000,-Kč 

 Dotace bude použita na provozní náklady akcí. 
 

5. SK Slavoj Čáslav – triatlonový oddíl, žádost o 3.000,-Kč, návrh ke schválení 3.000,-Kč 

- Závod je určen pro žáky základních škol v Čáslavi. Skládá se ze dvou částí – plavání, běh. Předpokládaný počet 
účastníků je do 60. 
 

6. AC Čáslav 

  -  Běh Sady Vodranty a Memoriálu Josefa Kunáška, 78. ročník přespolního běhu pro všechny kategorie,  cca 200 

 startujících. Žádost o 12.000,-Kč, návrh ke schválení  12.000,-Kč 

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

 žádost o 12.000,-Kč, návrh ke schválení  12.000,-Kč 

 

7. Česká asociace silných mužů, žádost o 30.000,-Kč, návrh ke schválení  10.000,-Kč 

- Čáslavský strongman, 19. ročník, Středoevropský pohár. 
 

8. V-TEAM Čáslav žádáno o 10.000,-Kč, návrh ke schválení  0,-Kč 

- Příměstský letní tábor tenisu, 30 dětí. Tuto akci vnímá sportovní komise jako samostatně výdělečnou a 
kempy či tábory s náplní olympijských sportů by měla být aktivitou příslušného sportovního klubu, který 
pobírá dotaci na činnost kam tento druh sportovní přípravy spadá. 
 

9. Hokejový klub Čáslav, z.s.,  
- Projekt „Pojď hrát hokej!“ – náborová akce,  žádost o 5.000,-Kč, návrh ke schválení 0,-Kč 

- Přípravný příměstský hokejový kemp, žádost o 10.000,-, návrh ke schválení 0,-Kč 

Obě akce spadají pod dotaci klubu na činnost. 
 

10.  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.  
 

11. – Noční běh Čáslav, žádost o 20.000,- Kč, návrh ke schválení 5.000,- Kč 

-     3 ročník; kategorie muži/ženy; do 35/nad 35; počet účastníků - cca 120  

                       kategorie děti -  cca 20 účastníků 

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 170.000,-Kč, návrh ke schválení  135.000,-Kč 

 

2. – Jezd. Stř. Filipov, žádost o 20.000,-Kč, návrh ke schválení 15.000,-Kč 

 

Celkem rozděleno 100% = 150.000,-Kč. 
 

 

Vypracoval: Martin Horský, 21.01.2019 


