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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
 

který se konal dne 22. 08. 2019 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 
 
 
Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník SCLLD 
 
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: 

 
„8. výzva MAS Vladař – IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. 

(IROP6)“ 
 

➢ 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 předmětem dnešního jednání. 
 

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. Jelikož nikdo nepodal 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, 
dle kterého bude dále pokračovat jednání „RK MAS“: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Ryšavý, ověřovateli zápisů budou p. Fronc 
a p. Stádnický. 
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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 
 
 
Operační program IROP: 
 
„8. výzva MAS Vladař – IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. 
(IROP6)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostal slovo p. Ryšavý, který představil projekt, v součinnosti s přijatou žádostí o 
podporu. Do 8. výzvy MAS Vladař (IROP 6 – památky) byla podána jedna žádost o podporu. Žadatelem je 
Národní památkový ústav. Projekt byl představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou součástí 
podané žádosti o podporu, převážně se čerpalo ze 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 8. výzvu 
MAS Vladař. 
 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „8. výzva MAS Vladař – 

IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)“ byla 
odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.326.320,00 Kč 

 
- Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatou žádostí, která splnila formální 

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

žadatele): 2.326.320,00 Kč 
 

- Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace: 00,00 Kč 
 
Jelikož není překročena určená výše alokace výzvy, a žadatel bude čerpat celou částku dle alokace, která 
byla určena pro 8. výzvu MAS Vladař – IROP 6, nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních 
projektů“. 
 
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). 
 
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: 
 
 

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 

 

Stránka 3 z 3 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

 
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803 
 

 
Název projektu:  NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém parku 
Žadatel:   Národní památkový ústav 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 80 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.326.320,00 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. NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém parku 
Žadatel: Národní památkový ústav 
 

Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Závěr jednání, diskuse 
 
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). 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 23. 08. 2019 
 
p. Jan Fronc a p. Antonín Stádnický 

členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis: 
 
 
Ing. Josef Ryšavý 

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“ 
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