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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
který se konal dne 18. 11. 2020 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 

 
 

Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 
   předseda Rozhodovací komise MAS 
 

   Zástupci MAS Vladař: manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 

 
 
Program jednání – doplnění programu ze dne 5. 11. 2020: 
 
1. Prezence 
 
2. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 

 
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou doporučeny / 
nedoporučeny k financování 
Vytvoření seznamu vybraných / nevybraných / náhradních projektů, které budou doporučeny / 
nedoporučeny k financování 
 
Operační program IROP: 
 
„15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)“ 

 
3. Odsouhlasení 5. výzvy PRV 
 
4. Závěr, diskuse 

 
Prezence, úvod 

 
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), se přítomní zapsali na prezenční 
listinu a podepsali etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou předmětem dnešního jednání. 
 
Na úvod přivítal všechny přítomné ing. Ryšavý a předal slovo panu předsedovi – ing. Karel Honzl. 
 
Poté již jednání „RK MAS“ vedl předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ vyzval přítomné, 
zda mají nějaký návrh na změnu programu jednání i s vazbou na zaslané doplnění dne 5. 11. 2020. Jelikož 
nikdo nepodal návrh na změnu, ani na další doplnění programu jednání, předseda „RK MAS“ dal hlasovat o 
usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s programem jednání dle zaslané 
pozvánky, viz výše uvedené: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
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Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p. 
Kubelka a p. Vulkiševič. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatele a 
ověřovatelů dnešního jednání „RK MAS“: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 
 

Operační program IROP 
 
„15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)“ 

 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty, v součinnosti s přijatou 
žádostí o podporu. Do 15. výzvy MAS Vladař (IROP 2 – aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém) 
byly podány tři žádosti o podporu. Projekty byly představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou 
součástí podané žádosti o podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti, které byly všem členům 
„RK MAS“ zaslány s pozvánkou na jednání. 

 

Předseda RK MAS přednesl předaný seznam projektů doporučených k financování ze strany Výběrové komise 
MAS (dále jen „VK MAS“). Poté se překročilo již k samotnému jednání. 

 

Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 15. výzvu 
MAS Vladař. 

 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „15. výzva MAS Vladař 

– IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)“ byla odsouhlasena v celkové 
výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 1.902.694,50 Kč 

 
- Převis alokace výzvy, tedy částka, která v současné chvíli chybí s vazbou na potřebné čerpání alokace u 

15. výzvy IROP 2, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 256.366,31 Kč 
 
- Celková alokace, která by byla potřebná pro čerpání v součinnosti s přijatými žádostmi 15. výzvy, 

které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení je v celkové výši (95% alokace pro 

MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.159.060,66 Kč 
 
Jelikož je překročena určená výše alokace výzvy, která byla určena pro 15. výzvu MAS Vladař – IROP 2, byl 
dán návrh na možnost provést změnu strategie SCLLD MAS Vladař a to formou podání žádosti o změnu na 
ŘO IROP o přesunu potřebné alokace z IROP 3 ve výši finančního převisu výzvy a to 256.366,31 Kč (pozn.: 
100 %, dále bude částka s ohledem na zaokrouhlování při převádění finančních částek v systému MS2014+ 
dle potřeb zaokrouhlena na potřebnou sumu, zde by mělo být dostačující 257.000,00 Kč) do fiše IROP 2. 
Správní rada MAS tento návrh podpořila a usnesením o hlasování tuto část schválila a to na jednání v 08/2020. 
„RK MAS“ o této věci již hlasovala a rozhodla na jednání dne 26. 10. 2020, že bude podána žádost o změnu, 
aby bylo možné podpořit další z podaných žádostí u 15. výzvy IROP 2, které splní podmínky všech potřebných 
administrativních kroků hodnocení a dále pověřila pracovníky MAS Vladař, aby provedli veškeré potřebné 
kroky k podání a dořešení potřebné žádosti o změnu s vazbou na SCLLD MAS Vladař – finanční plánování a 
čerpání v IROP, viz níže uvedená citace ze zápisu „RK MAS“ ze dne 26. 10. 2020. 
 
„Citace, zápis „RK MAS“, ze dne 26. 10. 2020: 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že bude podána žádost o 
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změnu pro potřebné navýšení alokace 15. výzvy IROP 2 dle výše uvedeného a dále, že po úspěšném 
schválení podané žádosti o změnu ze strany ŘO IROP, dále pověřují zástupce MAS Vladař k dalším 
potřebným administrativním krokům s pojených s provedením potřebné modifikace 15. výzvy IROP 2: 
 
Celkem přítomných členů: 5 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Konec citace.“ 
 

V případě, že by ŘO IROP neschválil MAS Vladař podanou žádost o změnu v rámci přesunu finanční částky 
z fiše IROP 3 na IROP 2, pozbyde níže uvedené hlasování o usnesení s vazbou na sestavení seznamu 
vybraných projektů, které budou doporučeny k financování ze strany „RK MAS“ svou platnost a „RK MAS“ 
bude muset svolat nové jednání, kde bude sestaven seznam náhradních projektů a vybraných projektů 
k financování dle platné alokace 15. výzvy MAS Vladař. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 1. 
tohoto zápisu, kdy pořadí projektů bude řešen podle: 
 
1. výběr projektů dle nejvyššího možného dosaženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení 
2. při rovnosti dosaženého počtu bodů u projektů, kde celková alokace může podpořit pouze jeden z projektů, 

je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+ 
 
Poté se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny k 
financování na CRR (IROP). 

 
Vybrané projekty / žádosti určené k financování dle předaného seznamu projektů ze strany „VK MAS“, 
členové „RK MAS“ zařadili na seznam vybraných projektů, a to dle alokace výzvy a dle celkových 
způsobilých výdajů žádosti. Takto budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování: 
 

 
 

Název projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky 
 
Žadatel: Obec Verušičky 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 80 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 801.283,33 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
1. Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičky 
Žadatel: Obec Verušičky 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 

1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014909 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/


MAS VLADAŘ o.p.s. 
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany 

IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 

Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz Stránka 4 z 8 

 

 

 

 
 

Název projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši 
 
Žadatel: Město Chyše 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 80 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 801.283,33 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
2. Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši 
Žadatel: Město Chyše 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
 

Název projektu: Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností  
 spojených s extrémním suchem 
 
Žadatel: Město Žatec 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 556.494,00 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
3.Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem 
 
Žadatel: Město Žatec 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
 

 

2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014913 

 

3) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014855 
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Odsouhlasení 5. výzvy PRV 

 
Slovo bylo předáno p. Ryšavému, ten představil aktuální stav hodnocení výzvy 4. PRV. Aktuálně je komplikací, 
která prodlužuje hodnocení stanovení velikosti podniku, ve vztahu na zjištění UOHS – podniky propojené přes 
osobu blízkou. MAS nemá nástroje pro zjišťování této zkušenosti, kontrola je prováděna ze strany SZIF a MAS 
se vrátí hodnocení k přebodování. MAS Vladař má součástí výzev pref. kritérium podpory mikro a malých 
podniků. J. Ryšavý prezentoval varianty ošetření této skutečnosti s ohledem na minimalizaci dopadu na proces 
hodnocení – vypustit pref. kritérium úplně, upravit textaci pref. kritéria pouze na žádající podnik a vyhnout se 
tak hodnocení ve smyslu propojených podniků, toto kritérium bylo diskutováno a před samotným návrhem bylo 
dále rozhodnuto, že návrh takového kritéria by neměl být pro hodnocení projektu zásadní, ale jen doplňující – 
s menší váhou. 
 
Hlasování, návrh usnesení: 
RK MAS Vladař rozhoduje o změně Fichí PRV1-4 ve smyslu změny pref. kritérií a jejich bodového hodnocení 
následovně: 
 Fiche PRV1 - Investice do zemědělských podniků 

kritérium č. 2 – Preference projektů do 2 000 000 Kč způs. nákladů. Dochází ke změně bodového zisku 
dle velikosti Způsobilých nákladů do 0,5 mil Kč na 40 bodů, pro náklady v rozmezí 0,5-1 mil Kč na 30 
bodů, náklady 1-2 mil Kč 20 bodů a náklady na 2 mil Kč 0 bodů. 
kritérium č. 4 – Preference menších podniků před většími – bude doplněno o text aplikující kritérium pouze 
na žádající podnik, nikoliv propojené podniky. Dále dochází k úpravě bodového zisku v případě, že 
žadatelem je: Mikropodnik: 10 bodů, Malý podnik 8 bodů, Střední podnik 3 body, Velký podnik 0 bodů. 

 
 Fiche PRV2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

kritérium č. 2 – Preference projektů do 2 000 000 Kč způs. nákladů. Dochází ke změně bodového zisku 
dle velikosti Způsobilých nákladů do 0,5 mil Kč na 40 bodů, pro náklady v rozmezí 0,5-1 mil Kč na 30 
bodů, náklady 1-2 mil Kč 20 bodů a náklady na 2 mil Kč 0 bodů. 
kritérium č. 4 – Preference menších podniků před většími – bude doplněno o text aplikující kritérium pouze 
na žádající podnik, nikoliv propojené podniky. Dále dochází k úpravě bodového zisku v případě, že 
žadatelem je: Mikropodnik: 10 bodů, Malý podnik 8 bodů, Střední podnik 3 body, Velký podnik 0 bodů. 

 
 Fiche PRV3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

kritérium č. 2 – Preference projektů do 2 000 000 Kč způs. nákladů. Dochází ke změně bodového zisku 
dle velikosti Způsobilých nákladů do 0,5 mil Kč na 40 bodů, pro náklady v rozmezí 0,5-1 mil Kč na 30 
bodů, náklady 1-2 mil Kč 20 bodů a náklady na 2 mil Kč 0 bodů. 
kritérium č. 4 – Preference menších podniků před většími – bude doplněno o text aplikující kritérium pouze 
na žádající podnik, nikoliv propojené podniky. Dále dochází k úpravě bodového zisku v případě, že 
žadatelem je: Mikropodnik: 10 bodů, Malý podnik 8 bodů, Střední podnik 3 body, Velký podnik 0 bodů. 

 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Usnesení přijato. 
 
Dále byl diskutován návrh fiche PRV9 (čl. 20). Fiche vychází ze schváleného Programového rámce PRV MAS 
Vladař, preferenční kritéria fiche jsou: 
 Preference projektů s místem realizace v menších obcích před městy v území. 

o Počet obyvatel 0-500 – 30 bodů 
o Počet obyvatel 501-1000 – 25 bodů 
o Počet obyvatel 1001-2000 – 20 bodů 
o Počet obyvatel 2001-5000 – 15 bodů 
o Počet obyvatel 5001 a více – 10 bodů 

 
 Preference menších podniků před většími 

o Způsobilé náklady 0-0,5 mil Kč – 40 bodů 
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o Způsobilé náklady >0,5 -1 mil Kč – 30 bodů 
o Způsobilé náklady >1 – 2 mil Kč – 20 bodů 
o Způsobilé náklady >2 mil Kč – 0 bodů 

 
 Preference žadatelů, kteří dosud nebyli podpořeni v rámci aktuální SCLLD. 

o Žadatel nemá podpořený projekt CLLD – 10 bodů 
o Žadatel úspěšně žádal o 1 projekt CLLD – 5 bodů 
o Žadatel úspěšně žádal o 2 a více projektů CLLD – 0 bodů 

 
 Preference projektů, při kterých nedojde k odnětí pozemků ze ZPF 

o Nedojde k odnětí pozemků ze ZPF – 10 bodů 
o Dojde k odnětí pozemků ze ZPF – 0 bodů 

 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Usnesení přijato. 
 
Hlasování, návrh usnesení: 
Konečné znění fiche je třeba konzultovat a schválit ŘO PRV. Rozhodovací komise MAS ukládá řediteli podat 
žádost o schválení výše uvedených fichí a zmocňuje ho k formálním úpravám a úpravám na základě 
požadavků ŘO. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Usnesení přijato. 
 
MAS Vladař aktuálně v PRV disponuje v PRV s nezazávazkovanou alokací 33,4 mil Kč. V lednu 2021 je tedy 
možno vyhlásit výzvu MAS na tuto částku, J. Ryšavý navrhuje usnesení: 
 
RK MAS Vladař schvaluje vyhlášení 5. Výzvy MAS Vladař z programu rozvoje venkova s datem vyhlášení 
leden 2021 a příjmem žádostí 14 dní od vyhlášení výzvy. Datum výzvy bude upřesněno s ohledem na 
schválení úpravy fichí. Budou podpořeny záměry spadající do Fichí PRV1, PRV2, PRV3, PRV4 a PRV9. 
 
RK schvaluje alokaci výzvy na aktuálně dostupnou částku alokace PR PRV v den žádosti o schválení výzvy 
(k dnešnímu dni 30.408.771 Kč) rozdělenou do fichí dle stejného pravidla: PRV1 k dnešnímu dni 608.527Kč, 
PRV2 k dnešnímu dni 2.195.960Kč, PRV3 8.653.879Kč, PRV4 4.876.605Kč, PRV9 17.073.800Kč. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Dále se pokračovalo s představením a prezentací tabulky, kde jsou informace ohledně tzv. „úmrtnosti projektů 
PRV“. 
 

Závěr, diskuse 
 
Jelikož diskuse proběhla vždy s vazbou na jednotlivě řešené body programu jednání, překročilo se k další 
části. 
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O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který uvedl současně se řešící administrativní záležitosti v MAS Vladař o.p.s. i 
s vazbou a na přípravu nového programového období SCLLD2021+. 
 
Předal informace k těmto bodům: 
 chystá se jednání Valné Hromady MAS, a to na 18. 12. 2020 od 9.00 hodin, místo konání bude upřesněno 

v zaslané pozvánce 
 potřebnost řešení návrhu nového člena RK MAS za p. Peterku Bohumila, který již bohužel nemůže být 

členem z důvodu úmrtí 
 

K tomuto se vyjádřil p. Fronc, který uvedl, že navrhuje jako člena RK MAS místostarostu města Kadaně – 
Mgr. Jan Losenický, kdy přítomní souhlasili a tak bude tento návrh podán i na Valné Hromadě MAS. 

 
 probíhající přípravy na nové programové období SCLLD2021+ 
 zařazení nových obcí do území MAS Vladař o.p.s. 
 

Kdy k této části p. Ryšavý oznámil zařazení / připojení nových obcích do současného území MAS Vladař 
o.p.s. a to Břvany a Lipno. Zástupci těchto obcí a zástupce MAS Vladař o.p.s. společně již podnikli 
potřebné kroky, aby tak mohlo být učiněno. Nyní je tedy na přítomných, aby se k dané věci vyjádřili formou 
hlasování. 
 
Slovo si vzal pan předseda „RK MAS“, který vyzval přítomné, zda mají k uvedenému nějaké dotazy. Nikdo 
se nepřihlásil a tak bylo překročeno k hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením a připojením obce 
Břvany a Lipno k současnému území MAS Vladař o.p.s. a zároveň souhlasí se změnou strategie MAS 
Vladař a pověřují tak zástupce MAS Vladař – ing. Josef Ryšavý, ke všem potřebným administrativním 
krokům s vazbou na výše uvedené u tohoto usnesení a hlasování. 
  
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:   0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Dále bylo řešeno, jakým způsobem bude dále MAS Vladař o.p.s. prezentovat úspěšně podpořené projekty / 
žádosti o podporu u všech operačních programů v SCLLD MAS Vladař 2014 – 2020. P. Ryšavý na toto 
odpověděl, že na našich webových stránkách chystáme samostatnou část, kde budeme postupně vkládat 
veškeré projekty, které byli přes MAS Vladař podpořeny a probíhá jejich realizace i s vazbou na již samotnou 
udržitelnost projektů. K tomuto se vyjádřila ještě p. Nipauerová, která uvedla, že v současné době průběžně 
vkládá na stránky www.vladar.cz / IROP zatím dostupné informace s vazbou na ukončené závěrečné 
hodnocení projektů, tedy „ZOZ“, ze strany ŘO IROP, což znamená, že se jedná o ty žádosti o podporu, kterým 
byl vydán právní akt o poskytnutí podpory a je možné zahájit samotnou fyzickou realizaci projektu, viz 
prezentace webových stránkách na jednání, níže uvedené webové odkazy. 
 
http://vladar.cz/ukoncen-proces-hodnoceni-zoz-u-vyzev-irop-projekty-jsou-ve-fyzicke-realizaci-vypis-clanek-
250.html 
 
http://vladar.cz/ukoncen-proces-hodnoceni-zoz-u-vyzev-irop-projekty-jsou-ve-fyzicke-realizaci-ii-vypis-
clanek-378.html 
 
http://vladar.cz/ukoncen-proces-hodnoceni-zoz-u-vyzev-irop-projekty-jsou-ve-fyzicke-realizaci-iii-vypis-
clanek-427.html 
 
Jelikož už nebyl dán žádný bod do diskuse nebo dotaz, jednání bylo ukončeno. 
 
Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci, a dále uvedl, že zápis z 
jednání včetně seznamu vybraných projektů doporučených k financování včetně výstupů k 5. výzvě PRV a  
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chystané výzvě s vazbou na článek 20 / PRV, bude zaslán členům „RK MAS“ ve lhůtě do 2 pracovních dní 
od konaného jednání, kdy lhůta na případné podání připomínek běží od předání opět 3 pracovní dny. 
V případě, kdy neobdrží předseda „RK MAS“ žádné připomínky, bude považovat zápis za schválený všemi 
členy orgánu a obratem předává zápis a seznam projektů / žádostí zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý 
nebo p. Nipauerová Andrea). 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 19. 11. 2020 

 
 
 
 

p. Jaromír Kubelka a ing. Zdeněk Vukliševič 

členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis: 

 
 
 

 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 

 
 
 
 

Za Rozhodovací komisi MAS Vladař: 
 
ing. Karel Honzl 

předseda Rozhodovací komise MAS, podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1. 1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“ 
Příloha č. 2. výstupy dokumentů s vazbou na 5. výzvu PRV a chystanou výzvu / článek 20 PRV 
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