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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS v rámci výběru projektů 
doporučených k financování 

 
„4. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)“ 
 
 

který se konal dne 19. 09. 2018 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: vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
      manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 
Program jednání: 
 

 Prezentace 

 Jednání Rozhodovací komise 

- 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: 
 
„4. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení I. (IROP5)“ 
 
Operační program OPZ: 
 
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“ 

 
Operační program PRV: 

 
Projednání: 

- výběru projektů 1. výzvy PRV – změna č. 1 

- návrhu Fichí pro 2. Výzvu PRV 

- úplného znění Interní směrnice pro 2. Výzvu 

 
 Různé 
 Závěr, diskuse 
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Prezentace 
 

Před zahájením jednání Rozhodovací komise Mas Vladař, se přítomní zapsali na prezenční listinu a podepsali 
etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou doporučeny k financování. 

 
Pracovní jednání Rozhodovací komise 

 
Jednání Rozhodovací komise zahájil předseda, ing. Karel Honzl, který vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh 
na změnu programu jednání, kdy také uvedl, že po domluvě s p. Ryšavým se změní pořadí jednání žádostí o  
podporu operačních programů, a to, že jako první se bude jednat o přijatých žádostech operačního programu 
OPZ a jako druhé bude zařazeno jednání o přijatých žádostech operačního programu IROP. Dále bude 
probíhat jednání dle programu. Jelikož nikdo nepodal návrh na změnu, ani námitku ke změně pořadí 
operačních programů, bylo překročeno k hlasování, tedy ke schválení dnešního programu jednání „RK MAS“. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se sestaveným programem jednání, 
a změně pořadí operačních programů, dle kterého bude dále pokračovat jednání „RK MAS“: 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ operačního programu IROP a OPZ bude p. 
Nipauerová a ověřovatelem zápisu bude p. Peterka a p. Vukliševič, zapisovatelem operačního programu bude 
p. Vopat a ověřovatelem zápisu bude p. Peterka a p. Vukliševič. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatelů a 
ověřovatelů dnešního jednání „RK MAS“: 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Operační program OPZ: 
 

„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 

„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“ 
 
Po proběhlém hlasování dostal slovo p. Ryšavý, který představil přijaté žádosti o podporu uvedených výzev 
v operačním programu OPZ, kdy na úvod ještě sdělil, že na dnešním jednání Rozhodovací komise budou 
řešeny pouze žádosti 4. výzvy OPZ. Žádosti, které přísluší uvedené 3. výzvě OPZ, nemohou být dnes předány 
k jednání, a to z důvodu, že některé žádosti nesplnily kroky Věcného hodnocení a žadatelé po zaslání výsledků 
podali žádost o přezkum proti výsledkům Věcného hodnocení, kdy nyní musí být tyto žádosti o přezkum 
hodnocení nejdříve předány Kontrolní komisi MAS k posouzení a na základě výsledku jednání „KK MAS“ 
budou teprve řešeny další navazující administrativní kroky hodnocení. 
 
Rozhodovací komise MAS bere tyto předané informace na vědomí, a bylo překročeno k jednání  výběru 
projektů tedy žádostí 4. výzvy OPZ. 
 
4. výzva OPZ je zaměřena na podporu a pomoci pracujícím a zaměstnaným rodičům, kdy cílem této výzvy a 
aktivity je sladění času rodičů, který tráví v zaměstnání a zabezpečení svých dětí v pracovní době. Do této 
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výzvy byly podány 3 projekty, kdy došlo k překročení stanovené alokace výzvy. Všechny projekty úspěšně 
prošly kroky Věcného hodnocení. 
 
Předseda „RK MAS“ dal tedy návrh pro přítomné členy, aby se navýšila alokace 4. výzvy OPZ a tím tak byly 
podpořeny všechny podané projekty. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem navýšení alokace výzvy 
na částku 6.732.675,00 Kč včetně pověření zástupců MAS Vladař (manažer operačního programu – p. Mach 
a vedoucí pracovník SCLLD – ing. Josef Ryšavý) k vyřešení potřebných administrativních kroků v součinnosti 
s navýšením alokace výzvy s ŘO OPZ: 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
V návaznosti na souhlasné stanovisko přítomných členů RK MAS o navýšení alokace 4. výzvy MAS / OPZ 5 
nebude tedy v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, a tím 
nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů. 
 
p. Ryšavý ještě na závěr vysvětlil, jaký bude nyní následovat postup v rámci tzv. modifikace výzvy pro možnost 
navýšení alokace. Po té se překročilo k další části programu jednání – výběr projektů operačního programu  
IROP. 
 
Operační program IROP: 
 

4. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení I. (IROP5) 

 
Na úvod dostal slovo p. Kubelka, člen „RK MAS“, který oznámil, že se nemůže zúčastnit jednání o výběru 
projektů 4. výzvy MAS - IROP 5 z důvodu možného střetu zájmu a tak opustil zasedací místnost a jednání 
tohoto bodu ani hlasování se nezúčastnil. Slovo pak dostala p. Nipauerová, která představila projekty 
v součinnosti s přijatými žádostmi o podporu. Do 4. výzvy MAS Vladař (IROP 5 – zaměřená na aktivity pro ZŠ 
a MŠ) bylo podáno dvanáct žádostí o podporu a žadatelé podali své žádosti pouze na aktivitu, která je 
zaměřena pro základní školy.  
 
Žadatelem je: 

- Základní škola Žatec, nám. 28. října 

- Masarykova základní škola Lubenec 

- Základní škola, ul. Školní, Kadaň 

- Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů, Kadaň 

- Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 

- Základní škola Žatec, Petra Bezruče 

- Základní škola Lenešice (Louny) 

- Základní škola a Mateřská škola Vroutek (Louny) 

- Obec Radonice (Základní škola Radonice) 
 
Projekty byly představeny dle připravené prezentace, více v příloze č. 1. tohoto zápisu. 
 
Předseda Rozhodovací komise MAS (dále jen „RK MAS“) přednesl předaný seznam projektu doporučeného 
k financování ze strany Výběrové komise MAS (dále jen „VK MAS“). Jelikož z dokumentu vyplývá, že byla 
překročena finanční alokace 4. výzvy MAS Vladař / IROP 5, z důvodu poptávky projektů, které splnily věcné 
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hodnocení, předseda Rozhodovací komise MAS dává návrh na změnu výzvy v rámci alokace výzvy, která 
bude zaslána ke schválení na ŘO IROP. 
 
Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 4. výzvu 
MAS Vladař. 
 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „4. výzva MAS Vladař – 

IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)“ byla 
odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 31.578.947,00 Kč 

 
- Přijaté žádosti o podporu CZV, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné 

hodnocení je v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 32.217.400,34 Kč 
 
- Rozdíl mezi alokací výzvy a přijatými žádostmi, činí (což je 100% = 95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast 

žadatele): 638.453,34 Kč 
 
- Navýšení alokace výzvy, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily 

formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude tedy na částku (95% alokace pro MAS + 5% 

spoluúčast žadatele): 32.217.400,34 Kč 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem navýšení alokace výzvy 
na o částku 32.217.400,34 Kč včetně pověření zástupců MAS Vladař (manažer operačního programu – p. 
Nipauerová a vedoucí pracovník SCLLD – ing. Josef Ryšavý) k vyřešení potřebných administrativních kroků 
v součinnosti s navýšením alokace výzvy s ŘO IROP: 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
V návaznosti na souhlasné stanovisko přítomných členů RK MAS o navýšení alokace 4. výzvy MAS / IROP 5 
nebude tedy v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, a tím 
nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 2. 
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+ 
 
Po té se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny 
k financování na CRR (IROP), a to po vyřešení potřebných administrativních kroků s ŘO IROP o navýšení 
alokace 4. výzvy MAS / IROP 5. 
 
Vybraný projekt / žádost určená 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 bude projekt / žádost označen a určen k financování: 
 
 
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567 
 

 
Název projektu:  Přírodní vědy názorně 
Žadatel:   Základní škola Žatec, nám. 28. října, okres Louny 
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Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.986.466,29 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: 
 

1. Přírodní vědy názorně 
Žadatel: Základní škola Žatec, nám. 28. října, okres Louny 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568 
 

 
Název projektu:  Lubenecké vzdělávání pro budoucnost – přírodovědné vzdělávání 
Žadatel:   Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 3.511.230,00 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: 
 

2. Lubenecké vzdělávání pro budoucnost – přírodovědné vzdělávání 
Žadatel: Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
3) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665 
 

 
Název projektu:  Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 
Žadatel:   Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.136.770,23 Kč 
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Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4. 
 
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. Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 
Žadatel: Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
4) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666 
 

 
Název projektu:  Inovace jazykového vzdělávání 
Žadatel:   Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.800.560,00 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 5. 
 
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: 
 

4. Inovace jazykového vzdělávání 
Žadatel: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
5) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667 
 

 
Název projektu:  Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 
Žadatel:   Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.918.500,59 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 6. 
 
Hlasování, usnesení: 
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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: 
 

5. Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 
Žadatel: Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
6) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694 
 

 
Název projektu:  Moderní trendy do výuky jazyků 
Žadatel:   Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.763.540,92 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 7. 
 
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: 
 

6. Moderní trendy do výuky jazyků 
Žadatel: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
7) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697 
 

 
Název projektu:  Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 
Žadatel:   Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 1.420.310,10 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 8. 
 
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: 
 

7. Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 
Žadatel: Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 

mailto:vladar@vladar.cz
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Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
8) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699 
 

 
Název projektu:  Inovace přírodovědného vzdělávání 
Žadatel:   Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.992.838,30 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 9. 
 
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: 
 

8. Inovace přírodovědného vzdělávání 
Žadatel: Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
9) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700 
 

 
Název projektu:  Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 
Žadatel:   Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.104.862,65 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 10. 
 
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: 
 

9. Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 
Žadatel: Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 

mailto:vladar@vladar.cz
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10) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876 
 

 
Název projektu:  Jazyky multimediálně a bezbariérově 
Žadatel:   Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 70 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.710.200,96 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: 
 

10. Jazyky multimediálně a bezbariérově 
Žadatel: Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
11) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881 
 

 
Název projektu:  Rekonstrukce učebny pro výuku jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek 
Žadatel:   Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 55 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 872.413,00 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 12. 
 
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: 
 

11. Rekonstrukce učebny pro výuku jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek 
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
12) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893 
 

 
Název projektu:  Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění  
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    bezbariérového přístupu 
Žadatel:   Obec Radonice 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 65 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 4.999.707,00 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 11. 
 
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: 
 

12. Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu 
Žadatel: Obec Radonice 
 

Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Po té se překročilo k další části programu jednání – operační program  PRV, kdy zápis z této části programu 
jednání zapisoval p. Vopat, manažer operačního programu PRV a je řešen jako samostatná část a není tedy 
součástí tohoto zápisu. 
 

Různé 
 

Slovo dostal p. Ryšavý, který oznámil, že dne 10. 09. 2018 byla vyhlášená Grantová výzva MAS Vladař na 
základě spolupráce s Plzeňským krajem, o které byla „RK MAS“ informována na předešlém jednání, kdy se 
jednalo o podporu projektů u místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018. Výzva pro obce v území MAS 
Vladař, které podléhají plzeňskému kraji, si mohou tedy dle uvedených podmínek již podat žádost, více 
informací na webovém odkazu MAS Vladař: 
 
http://www.vladar.cz/vyhlaseni-grantove-vyzvy-na-podporu-projektu-na-uzemi-mas-vladar-v-plzenskem-kraji-

vypis-clanek-184.html 
 
Dále p. Ryšavý informoval, o dalším jednání a řešení spolupráce v Ústeckém kraji. Konkrétně zmínil p. 
Ludwigovou, která má na starosti regionální rozvoj v Ústeckém kraji. Opět MASky v Ústeckém kraji jednají o 
možnost získání financí na další podporu svého území, kdy dne 22. 10. 2018 se zástupci MAS Vladař zúčastní 
předem domluvené prezentace v Ústí nad Labem, aby mohli představit jednotlivé projekty, které jsou nebo 
budou podpořeny v rámci vyhlášených výzev v operačních programech IROP, OPZ a PRV včetně představení 
regionálních výrobků našeho území. 
 
Jelikož nikdo z přítomných již neměl žádné informace k bodu „Různé“ předseda „RK MAS“ ukončil tento bod 
jednání a přestoupilo se k poslednímu bodu a to závěr jednání, diskuse. 
 

Závěr jednání, diskuse 
 
Slovo dostal pan Fronc, který přednesl, že se nám již pomalu blíží opět závěr roku, a je nutné svolat „Valnou 
hromadu MAS“ i z důvodu předaných informací ze strany zástupců MAS Vladař, že 6. 12. 2018 končí mandát 
členům Výběrové komise MAS a je nutné tedy zvolit opět členy na další rok, aby bylo možné provádět Věcné 
hodnocení žádostí v IROP, OPZ a PRV. Dále uvedl, že v tomto roce, tedy přesně v období platnosti funkce 
členů§ Výběrové komise MAS (7. 12. 2017 – 6. 12. 2018), se p. Vrzáček, který zastupuje Zemědělské družstvo 
Novosedly - MEAP (místní ekonomika a podnikání) - SOUKROMÝ sektor, nezúčastnil žádného jednání 
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Výběrové komise z důvodu své vytíženosti, a proto je dán návrh, aby na jeho místo byl/a navržen/a 
náhradník/náhradnice. 
 
Termínu setkání členů Valné hromady byl dán na 29. 11. 2018 od 9.00 hodin, místo konání zasedací 
místnost městského úřadu Podbořany. Dále p. Fronc požádal p. Vopata, aby na jednání Valné hromady 
MAS, byli pozváni též všichni současní žadatelé v operačním programu PRV. Další upřesnění tohoto jednání 
se uvedlo takto: - 8.30 hodin jednání Správní a Dozorčí rady MAS Vladař 

- 9.00 hodin jednání Valné hromady MAS Vladař 
Přesný program jednání bude sestaven a zaslán i s pozvánkou v dostatečném předstihu všem členům 
uvedených orgánů MAS Vladař a žadatelům PRV. 
 
Dále p. Fronc informoval přítomné o úspěšně probíhajícím projektu spolupráce s MAS Vladař „Společně to 
zvládneme“, kdy partnerem je organizace „Leader Academy“. V programovacím období 2014 – 2020 se MAS 
Vladař o.p.s. zapojila i do oblasti podpory zaměstnanosti a to vytvořením strategického partnerství s 
neziskovou organizací LEADER ACADEMY o.p.s. a v rámci výzvy č. 053 připravila další projekt k realizaci v 
oblasti Mostecka, které vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti. Jedná se tedy, o podporu 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, a projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny „Osoby vedené v 
evidenci ÚP déle než 5 měsíců“ a současně „Osoby starší 50 let“. Bližší informace je možné získat také na 
tomto webovém odkazu: 
 

http://www.leaderacademy.cz/projekty/spolecne-to-zvladneme 
 

P. Fronc také poukázal na běžící čas a zahájení potřebné přípravy další akce, a to LEADER FEST 2019, který 
se bude konat v 05/2019 na území MAS Vladař, kdy místem konání bude město Žatec, který je zároveň 
partnerem v přípravách na tuto akci. Uvedl, že by bylo již vhodné zahájit přípravy a jednání s určenými zástupci 
města Žatce. 
 
Jako poslední záležitost, kterou p. Fronc uvedl k řešení, je setkání Správní rady MAS a to v termínu – 2. 
polovina října 2018. Vyzval p. Ryšavého k přípravě pozvánky, sestavení programu jednání a včasného zaslání 
všem členům. 

 
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 bude předán / zaslán za operační 
program IROP členům „RK MAS“ do 2 pracovních dní od konaného jednání, a lhůta na případné podání 
připomínek běží od předání 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). 
 
U operačního programu OPZ a PRV se bude postupovat dle jejich platných směrnic a postupů. 
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V Podbořanech, dne 20. 09. 2018 
 
 
p. Peterka a p. Vukliševič 
členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé 
 

Ověřovatelé nemají námitek k zápisu jednání. 
 
 
 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 
 
 
 
Za Rozhodovací komisi MAS Vladař: 
 
ing. Karel Honzl 
předseda Rozhodovací komise MAS, podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu, operační program IROP: 
 
Příloha č. 1. 1x dokument „představení projektu přijaté žádosti – „RK MAS“ v rámci výběru projektů  
  doporučených k financování 
Příloha č. 2. 1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“ 
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