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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
 

který se konal dne 29. 07. 2019 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 
 
 
Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

 

   Zástupci MAS Vladař: vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
      manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
      manažer OPZ   - sl. Dana Lněníčková 
 
Program jednání: 
 
 Prezence 
 
 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: 
 
„7. výzva MAS Vladař IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“ 
 
 
Operační program OPZ: 
 
„6. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.“ 
 

 Závěr, diskuse 
 

Prezence 
 

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. 
 

 
Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 

 
Jednání Rozhodovací komise zahájil předseda, ing. Karel Honzl. Na úvod vyzval přítomné, zda mají nějaký 
návrh na změnu programu jednání. P. Ryšavý požádal o provedení změny v programu jednání, a to před bod 
„Závěr, diskuse“ zařadit bod „Evaluační zpráva SCLLD MAS Vladař“. Jelikož nikdo nepodal již žádný návrh 
ani námitku, 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 
včetně doplnění nového bodu, dle kterého bude dále pokračovat jednání „RK MAS“: 
Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
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PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, pouze za operační program 
OPZ bude zapisovatelem sl. Lněníčková, ověřovateli zápisů budou p. Fronc a p. Vojta. 
 
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: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Operační program IROP: 
 
„7. výzva MAS Vladař IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty v součinnosti s přijatými 
žádostmi o podporu. Do 7. výzvy MAS Vladař (IROP 2 – IZS) byly podány dvě žádosti o podporu. Žadatelem 
je město Žlutice a město Toužim. Projekty byly představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou 
součástí podaných žádostí o podporu, převážně studie proveditelnosti. 
 
Předseda Rozhodovací komise MAS (dále jen „RK MAS“) přednesl předaný seznam projektů doporučených 
k financování ze strany Výběrové komise MAS (dále jen „VK MAS“). Po té se překročilo již k samotnému 
jednání. 
 
Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 7. výzvu 
MAS Vladař. 
 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „7. výzva MAS Vladař 

IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“ byla odsouhlasena v celkové 
výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.484.220,00 Kč 

 
- Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální 

hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast 

žadatele): 1.581.516,00 Kč 
 

- Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 
1.902.704,00 Kč 

 
Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, 
nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Zbývající alokace, která se v této výzvě nevyčerpala, tedy částka celkem 1.902.704,00 Kč, se přesouvá do 
další výzvy MAS Vladař, která bude zaměřena na fiši IROP 2 / zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof dle uvedených aktivit ve schválené SCLLD MAS Vladař, s tím, že Do příštího jednání „RK MAS“ 
rozhodne, zda by se výzva mohla vyhlásit ještě v tomto roce, zhruba v období 10/2019. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 2. 
tohoto zápisu, kdy pořadí projektů bude řešen podle: 
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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). 
 
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_076/0011675 
 

 
Název projektu:  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice 
Žadatel:   město Žlutice 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 75 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 790.758,00 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 Žlutice 
Žadatel: město Žlutice 
 

Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
 
2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011676 
 

 
Název projektu:  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim 
Žadatel:   město Toužim 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 75 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 790.758,00 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 Toužim 
Žadatel: město Toužim 
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Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Po té se překročilo k dalšímu části programu jednání – výběr projektů operačního programu  OPZ. 
 
Operační program OPZ: 
 
„6. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.“ 
 
Tento bod programu jednání bude řešen samostatným zápisem ze strany manažerky operačního programu 
OPZ a nebude součástí tohoto zápisu. 
 
 

Evaluační zpráva SCLLD MAS Vladař 
 
P. Ryšavý seznámil všechny přítomné se současně proběhlou střednědobou evaluací, která se týká výstupů 
a zpracování informací v součinnosti s probíhající realizací SCLLD MAS Vladař, a to sběr dat k období do 31. 
12. 2018. Byla vytvořena evaluační zpráva, která je předána na řídící orgán IROP k dalšímu zpracování a 
potřebám. 
 
Hlasování, usnesení: 
Rozhodovací komise projednala a schválila Evaluační zprávu SCLLD MAS Vladař: Mid-term evaluace 
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014 – 2020. 
 
Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 

Závěr jednání, diskuse 
 
V další části jednání, se přihlásila o slovo p. Nipauerová, kdy oznámila, že byl na webové stránky MAS Vladař 
uveden článek, který informuje území o tom, že v současné době procesního řešení, nejen s vyhlašováním 
dalších výzev v operačním programu IROP dle HARMONOGRAMU výzev pro rok 20109, kdy se jedná 
konkrétně o níže uvedené výzvy: 
 

12. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II 
 

13. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. 
 

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi II. 
 

15. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání III. 

  
byl termín vyhlášení výzev a zpřístupnění v systému MS2014+ / ISKP14+ pro příjem žádostí o podporu dle 
harmonogramu předběžně naplánován na měsíc červenec 2019. V součinnosti s tímto zároveň probíhá nejen 
kompletní administrativní hodnocení přijatých žádostí ve vyhlášených výzvách, ale zároveň veškeré potřebné 
administrativní procesy u otevřených výzev pro příjem žádostí o podporu, viz také směrnice č. 01 - Interní 
postupy MAS Vladař / operační program IROP. 
 

mailto:vladar@vladar.cz
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Z tohoto důvodu budou mít výše uvedené výzvy IROP MAS Vladař posunuty termíny vyhlášení a zpřístupnění 
výzev pro příjem žádostí o podporu, čímž se samozřejmě posune i platnost / délka termínu / data pro příjem 
žádostí o podporu, kdy nejzazší termín pro příjem žádostí, tedy uzavření výzvy pro příjem žádostí o podporu, 
musí být stanoven maximálně do 31. 12. 2019. 
 
S tímto RK MAS souhlasila a vzala tyto informace na vědomí. Na základě této skutečnosti bude nutné provést 
aktualizaci harmonogramu výzev, kdy předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Rozhodovací komise pověřuje p. Nipauerovou, k tomu, aby provedla aktualizaci harmonogramu dle výše 
uvedených potřeb, vložila harmonogram na webové stránky MAS Vladař, a zaslala potřebnou informaci na ŘO 
IROP. 
 
Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Dále byla řešena možnost prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v rámci 9., 10., 11. výzvy IROP 5, 
které jsou zaměřeny na podporu aktivit předškolního vzdělávání, základních škol, středních odborných a 
vyšších odborných škol. 9. výzva IROP má platnost do 2. 9. 2019, 10. a 11. výzva IROP má platnost do 6. 9. 
2019. Potřebnost nebo možnost prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu vznikl v součinnosti 
s proběhlým seminářem pro žadatele MAS Vladař, kteří vznesli dotazu tímto směrem. P. Nipauerová předala 
potřebné informace přítomným členům „RK MAS“, jakým způsobem se bude postupovat a předseda „RK MAS“ 
dal hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Rozhodovací komise pověřuje p. Nipauerovou, k tomu, aby provedla potřebnou modifikaci níže uvedených 
výzev a to pouze v části – prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu a to k datu 30. 9. 20109, do 10:00 
hodin včetně potřebného řešení a schvalovacího procesu s ŘO IROP. 

 
9. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

II. (IROP5) 
 

10. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení III. (IROP5)  

 
11. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení IV. (IROP5) 
 

Celkem přítomných členů: 8 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  8 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
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 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). 
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V Podbořanech, dne 31. 07. 2019 
 
 
 
p. Jan Fronc a p. Jaroslav Vojta 

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. 1x zápis z jednání RK – operační program OPZ 
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