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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS Vladař 
 

které se konalo dne 29. 11. 2018 od 09.00 hodin v prostorách městského úřadu Podbořany – zasedací 
místnost 

 
 
Přítomni:  členové Valné Hromady MAS 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 PRV   - p. Ladislav Vopat 
    finanční manažer  - p. Anna Zeidlerová 
 
 
Program jednání: 
 
1. Prezence, schválení programu 
2. Volba členů Výběrové komise 
3. Volba členů Kontrolní komise 
4. Realizace SCLLD MAS Vladař 

4.1. Zajištění realizace SCLLD 
4.2. Programové rámce a jejich plnění 
4.3. Informace o plánu na další rok 

5. Závěr, diskuse 
 
  

1. Prezence, schválení programu 
 
Před zahájením jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. 
 
Po té bylo zahájeno jednání Valné Hromady MAS, dále jen „VH MAS“, kdy na úvod p. Ryšavý poděkoval 
zástupci MÚ Podbořany – ing. Karel Honzl, místostarosta, za možnost využití prostor k tomuto jednání, a to 
zasedací místnost  městského úřadu v Podbořanech. 
 
Ing. Karel Honzl přivítal všechny přítomné a zahájil dnešní jednání „VH MAS“. Dále přednesl informace 
ohledně proběhlých jednání Rozhodovací komise MAS Vladař v tomto roce, kdy se členové včetně předsedy 
scházeli docela pravidelně v rámci administrativního kroku „Výběr projektů“ hodnocených žádostí o podporu, 
které jsou součástí SCLLD MAS Vladař. 
 
Slovo dostal opět p. Ryšavý, který přednesl program dnešního jednání, zapisovatelem byla navržena p. 
Nipauerová, ověřovatelem zápisu byl navržen p. Honzl a p. Mach. Byl dán prostor k možnosti doplnění nebo 
změny programu jednání. Jelikož nikdo z přítomných nedal podnět k jakékoliv změně, bylo přistoupeno 
k hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí s dnešním programem jednání a s tím, že zapisovatelem bude p. Nipauerová, 
ověřovatelem zápisu bude p. Honzl a p. Mach. 
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Celkem zúčastněných na „VH MAS“: 32 členů (viz. prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  32 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 

2. Volba členů Výběrové komise 
 
p. Ryšavý oznámil, že jelikož nám k 6. 12. 2018 končí funkční období členů Výběrové komise MAS Vladař, 
dále jen „VK MAS“, je nutné zvolit členy „VK MAS“ na další období a to od 7. 12. 2018 do 6. 12. 2019. Dále 
byly připomenuty kompetence a povinnosti „VK MAS“ vyplývající z této činnosti v rámci plnění SCLLD MAS 
Vladař při hodnocení a výběru projektů v součinnosti s operačními programy. Dle připravené prezentace byli 
předneseni stávající členové „VK MAS“, kteří byli také ve stejné sestavě navrženi do dalšího mandátu na 
období 7. 12. 2018 až 6. 12. 2019. 
 
 
členové „VK MAS“ (7. 12. 2017 až 6. 12. 2018): 
 

Organizace zastupuje 

Občanské sdružení Naše Radonicko Raul Stanislav 

Zemědělské družstvo Novosedly Vrzáček Vladimír 

TV jednota Spartak Lubenec Kříž Jiří 

Radka, z.s. Šoltésová Olga 

 Heidenreichová Monika 

 Kubiska Ladislav 

 Trapp Oto 

 Hořejší Josef 

 Ornst Zdeněk 
 
 
Návrh: doporučujeme volit členy „VK MAS“ ve stejném složení, jak je uvedeno. Proti tomuto návrhu se vyjádřil 
p. Hořejší Josef, který uvedl, že z osobních a pracovních důvodů nebude moci zastávat funkci člena „VK MAS“ 
v dalším období. Ve stejném případě se vyjádřil i p. Vrzáček Vladimír, který uvedl, že jeho současné, ale i další 
pracovní vytížení je náročné a také nebude moci zastávat funkci člena „VK MAS“ v dalším období. 
 
Na základě této skutečnosti, p. Ryšavý požádal přítomné o návrhy nových členů „VK MAS“. P. Fronc navrhuje 
za ZD Novosedly – Vrzáček Vladimír, p. Syrovátku, za p. Hořejšího, ZD Štichovice – p. Bulín. Nikdo další 
nedal jiný návrh a tak se přistoupilo k samotnému hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí s novou volbou členů „VK MAS“ v uvedeném složení pro platné období od 7. 12. 
2018 do 6. 12. 2019 (viz. níže uvedená tabulka). 
 
Celkem zúčastněných na „VH MAS“: 32 členů (viz. prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  31 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 1 hlas (p. Kříž Jiří) 
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členové „VK MAS“ (7. 12. 2018 až 6. 12. 2019): 
 

Organizace zastupuje 

Občanské sdružení Naše Radonicko Raul Stanislav 

Zemědělské družstvo Novosedly Syrovátka 

TV jednota Spartak Lubenec Kříž Jiří 

Radka, z.s. Šoltésová Olga 

 Heidenreichová Monika 

 Kubiska Ladislav 

 Trapp Oto 

Zemědělské družstvo Štichovice Bulín Václav 

 Ornst Zdeněk 
 
 

3. Volba členů Kontrolní komise 
 
Volba člena Kontrolní komise, dále jen „KK MAS“, proběhla, protože p. Bartošová, která je zároveň 
předsedkyní „KK MAS“ podala rezignaci na funkci člena „KK MAS“. Byl tedy dán prostor na návrh nového 
člena. P. Ryšavý uvedl kompetence a funkčnost „KK MAS“. P. Fronc navázal a doporučil na člena „KK MAS“ 
pana Zdenka Macha, který se ujal slova a sdělil, že v návaznosti na možnost podávání žádostí o podporu 
v rámci výzev MAS, by mohl z jeho strany vzniknout střet zájmů v případě jednání „KK MAS“, kdy bylo 
uvedeno, že pokud by taková situace nastala, oznámí kterýkoliv člen „KK MAS“ tuto skutečnost před 
samotným jednáním a nezúčastní se tak samotného jednání „KK MAS“. Jelikož nikdo další nedal jiný návrh a 
p. Mach souhlasil, překročilo se  hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí s novou volbou člena „KK MAS“, p. Mach Zdeněk – LEADER ACADEMY o.p.s, 
Valeč, s platností mandátu od 30. 11. 2018. 
 
Celkem zúčastněných na „VH MAS“: 32 členů (viz. prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  32 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlas 
 
Po hlasování p. Ryšavý ještě přednesl seznam členů „RK MAS“, kdy uvedl, že není zatím potřeba řešit změny, 
jelikož mandát je platný po dobu 3 let, je v platnosti a nikdo z členů zatím nepodal rezignaci. 
 

4. Realizace SCLLD MAS Vladař 
 

4.1 Zajištění realizace SCLLD 
 
Závěrem roku 2017 se podařilo již vyhlásit první výzvy v rámci schválené SCLLD MAS Vladař a to 
v operačních programech PRV, IROP a OPZ. Dále zazněla informace, že již probíhá čerpání finančních 
prostředků na realizaci SCLLD, a již MAS Vladař požádala o proplacení plánovaných režií, jako jsou mzdy, 
postupně se nakupuje potřebné vybavení kanceláře. 
 
Bylo uvedeno současné personální obsazení: 
vedoucí pracovník SCLLD ing. Josef Ryšavý 
operační manažer PRV  Ladislav Vopat 
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operační manažer PRV  Andrea Nipauerová 
operační manažer OPZ  v současné době se řeší náhrada za p. Macha 
 
Na závěr p. Ryšavý informoval, že kanceláře MAS Vladař včetně celého personálního obsazení, které bylo 
původně na obecním úřadě ve Valči, jsou již napevno pouze na adrese Masarykovo náměstí 22, Podbořany. 
 

4.2 Programové rámce a jejich plnění 
 
Operační program IROP 
 
Slova se ujal p. Ryšavý, jelikož p. Nipauerová manažerka IROP je současně zapisovatelkou dnešního zápisu. 
 
 Proběhlo představení dle připravené prezentace 
 Současné čerpání alokace je ve výši 60.930.752,84 Kč 
 Předány informace o projektech, které budou z uvedené částky podpořeny 
 Z uvedeného vyplývá, že MAS Vladař plní svůj prioritní cíl v rámci rozvoje vzdělávání 
 Zbývající finanční částka alokace na další výzvy je ve výši 45.979.247,16 Kč 
 
Diskuse v rámci „IROP“: 
Pan Fronc pokračoval v diskusi a poukázal, že současné omezení kompetencí Rozhodovací komise MAS dle 
stanovených pravidel v rámci schválených „IP MAS“ (interní postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů / 
IROP) je nevyhovující a v nesouladu s metodou LEADER. Kdy uvedl, že je zastáncem tohoto a vlastně i 
navrhuje přítomným, že je nutné napsat na MMR paní ministryni dopis, kde bude uveden nesouhlas s touto 
skutečností a ze kterého bude vyplývat větší podpoření metody LEADER. 
S tímto souhlasil i p. Novák (člen „RK MAS“), kdy uvedl, že pokud se tato situace nezmění, bude uvažovat o 
rezignaci na člena „RK MAS“.  
Pan Mach se vyjádřil v tom směru, že není přesvědčen o tom, zda zaslání takového dopisu bude současnou 
situaci nějak řešit a bude dané věci prospěšná, zda by nebylo lepší tuto věc řešit formou odvolání na MMR. 
Paní Hamousová se k dané problematice také vyjádřila a uvedla, že souhlasí s názorem p. Fronce, což je 
zaslání dopisu přímo na MMR a pokusit se tak řešit „funkčnost“ orgánu „RK MAS“ určitě do dalšího 
programového období. 
Pan Ryšavý uvedl, jak k této situaci vlastně došlo. V rámci administrativního kroku „Výběr projektů“, která je 
právě v kompetenci „RK MAS“, kdy v řešení byla podaná žádost o podporu do 6. výzvy MAS IROP 4 – sociální 
podnikání, se „RK MAS“ k projektu vyslovila negativně a v průběhu hlasování došlo k neschválením seznamu 
vybraných projektů k financování, kdy „IP MAS / IROP“ s touto skutečností nepočítají, a „RK MAS“ tedy 
pověřila manažery dalším postupem ve smyslu zajištění respektování metody LEADER, tedy zachováním 
možnosti rozhodnout v orgánech MAS o smysluplnosti projektů splňujících měřitelná kritéria výzev, ale 
nenaplňujících schválenou SCLLD MAS Vladař. Dále p. Ryšavý uvedl, že nejsme jediná MASka v ČR, která 
řeší tento stav a již je tato záležitost dávno v řešení s představiteli NS MAS. 
Na závěr této diskuse p. Fronc uvádí, že by se mělo hlasovat o usnesení v rámci potřeby napsat dopis na 
MMR a zdůraznit zachování metody LEADER, dále pokusit se domluvit osobní schůzku na MMR IROP a 
vyvolat v rámci tohoto jednání. 
 
Hlasování, usnesení: 
Valná hromada MAS pověřuje vedoucího pracovníka SCLLD MAS Vladař, aby ve spolupráci s p. Hamousovou 
sepsali a zaslali dopis na MMR / IROP dle výše uvedeného – obhájení a zachování metody LEADER. Dále 
tuto skutečnost koordinovat, včetně předání informací, s představitely NS MAS. 
 
Celkem zúčastněných na „VH MAS“: 32 členů (viz. prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  32 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlas 
 
Operační program PRV 
 
Slova se ujal p. Vopat. 
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 Proběhlo představení dle připravené prezentace 
 01/2018 1. výzva – bylo vyhlášeno 7 fiší, s alokací 40,5 mil. Kč 
 Žádost o podporu podal 42 žadatelů 
 Z procesu hodnocení vyřazeny po administrativní stránce za MAS Vladař 2 žadatelé, za SZIF 6 žadatelů 
 Přehled finančních prostředků projektů u jednotlivých fiší 
 Představení „zajímavých“ projektů 
 Vyhlášení výzvy 1/2018 – informace o přínosu v rámci výzvy do území MAS Vladař 
 
P. Ryšavý poděkoval p. Vopatovi za prezentaci a odvedenou práci v rámci operačního programu PRV. Dále 
přednesl informace o 2. výzvě „PRV“, která se bude vyhlašovat 12/2018 s alokací 15,0 mil. Kč v rámci fiší PRV 
1, PRV 2, PRV 3, PRV 4. Další výzva v pořadí 3., je v plánu vyhlásit v létě 2019, kdy alokace by měla být 20,0 
mil. Kč. 
 
Diskuse v rámci „PRV“: 
p. Fronc požádal o slovo, kdy uvedl, že se podařilo ve spolupráci s ministerstvem podpořit myšlenku, že 
v rámci území by mohli čerpat finanční prostředky v rámci dotační titulů v rámci OP „PRV“ také „nezemědělci“, 
kdy „RK MAS“ přijala opatření, které zvýší podporu „malých projektů“ a „menších žadatelů“. 
 
Operační program OPZ 
 
Slova se ujal p. Ryšavý. 
 
 Proběhlo představení dle připravené prezentace 
 Představení projektů / žádostí 
 Současné čerpání alokace je zhruba ve výši 12,0 mil. Kč 
 
Dále proběhla ukázka a prezentace mapy území MAS Vladař v rámci čerpání finančních prostředků 
v součinnosti s alokacemi výzev MAS Vladař dle operačních programů OPZ, IROP, PRV. 
 

4.3 Informace o plánu na další rok 
 
Proběhlo představení plánu výzev na závěr roku 2018 a na rok 2019 v rámci operačního programu PRV, 
IROP, OPZ. Dále byla předána informace o začlenění dalšího operačního programu do naší strategie SCLLD 
MAS Vladař a to „OPŽP“, kdy „RK MAS“ schválila podání změny SCLLD a zařazení „OPŽP“, kdy alokace na 
vyhlašování výzev bude 10,0 mil. Kč a alokace bude dělena na 2x 5,0 mil. Kč. 
 
Hlasování, usnesení: 
Valná hromada MAS potvrzuje rozhodnutí „RK MAS“ o zařazení nového operačního programu „OPŽP“ v rámci 
dělení alokace na 2x 5,0 mil. Kč a dále Valná hromada MAS bere na vědomí, že byla provedena změna 
SCLLD. 
 
Celkem zúčastněných na „VH MAS“: 32 členů (viz. prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  32 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlas 
 
p. Ryšavý uvedl, že se blíží evaluace / hodnocení, kdy bude probíhat v území dotazníkového šetření, a bude 
se řešit současné, ale i nové potřeby území MAS Vladař v součinnosti s finančními prostředky z dotačních 
titulů. 
 

5. Závěr, diskuse 
 
Byl dán prostor k diskusi. 
 
p. Pištora – starosta Města Postoloprty: 
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Uvítal by zlepšení prezentace MASky v rámci partnerů MAS Vladař, které jsou spojeny se současně 
vyhlašovanými výzvami, hodnocením a plánováním na další období. 
 
Odpověď p. Nipauerová: 
Za celek jako MASku konstatovala, že veškeré informace jsou stále aktuálně vkládány a prezentovány na 
webových stránkách MAS Vladař a za IROP jsou rozesílány i pravidelné e-maily, ze kterých jsou potřebné 
informace vždy patrné. 
 
p. Vodrážková za RADKA Kadaň: 
Na úvod souhlasila s p. Nipauerovou a uvedla, že tyto informační maily skutečně chodí. Pokračovala, že jsou 
také mimo jiné úspěšnými žadateli v „OPZ“, kde mají svou žádost o podporu, kdy představila projekt jako 
prospěšný a navazující na probíhající aktivity, které jsou cílené pro podporu a pomoc zaměstnaných rodičů 
(zaopatření a zajištění nezletilých dětí v pracovní době rodičů). Tímto poděkovala za to, že MAS Vladař 
vyhlásila výzvu tímto směrem a RADKA Kadaň může navázat a úspěšně pokračovat v těchto aktivitách. 
 
p. Vukliševič: 
Představil projekt, který je součástí žádosti o podporu v „PRV“, kdy se z jejich strany jedná o 1. žádost tohoto 
typu, tedy podání žádosti přes MAS Vladař, kdy i uvedl, že administrace a podmínky výzev nejsou pro žadatele 
úplně jednoduché. Na závěr poděkoval MAS Vladař, že je tady ta možnost čerpat finanční prostředky. 
 
p. Kříž: 
Byl učiněn dotaz, zda se změnila nějak situace v rámci kapacit za MASku a to, zda mohou být její zástupci 
nápomocni žadatelům jako podpora v podávání žádostí o podporu přes MAS Vladař. 
 
Odpověď p. Ryšavý, p. Fronc: 
Bohužel se tato situace nezměnila. Jelikož jsou zaměstnanci a zástupci MAS Vladař zároveň zapojeni do 
procesu hodnocení a výběru projektů, není možné, aby byli žadatelům po administrativní stránce podání 
žádosti jakkoliv nápomocni, kromě běžné konzultační činnosti, která je směřována na všeobecné informace 
ohledně vyhlášených výzev. 
 
p. Vrzáček: 
Na úvod poděkoval MAS Vladař za jejich činnost v území. Dále informoval přítomné, že osobně si nechává 
případné žádosti o podporu zpracovávat odborníky, z důvodu administrativní náročnosti a je s jejich činností 
spokojen. 
 
Jelikož se nikdo z přítomných již nepřihlásil o slovo, byla diskuse ukončena. Na závěr jednání Valné Hromady 
bylo všem přítomným poděkováno za jejich účast, MAS Vladař za přípravu prezentací a předání informací o 
současném děni na celém území. 
 
Po té bylo jednání Valné hromady ukončeno. 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 3. 12. 2018 
 
 
 
Ing. Karel Honzl      ing. Zdeněk Mach 
ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
p. Nipauerová Andrea 
zapisovatel - manažer operačního programu IROP 
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