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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař o.p.s. 
 
 

který se konal dne 11. 12. 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 
      manažer PRV   - p. Ladislav Vopat 
 
Program jednání: 
 
 Prezence 

 Jednání Rozhodovací komise 

- Výběr projektů, které budou doporučeny k financování (součinnost s podanou stížností ze strany 
žadatele proti postupu MAS Vladař v rámci jednání RK MAS dne 31. 10. 2018, kdy Kontrolní komise 
MAS vyhodnotila stížnost jako důvodnou) 

- Schválení seznamu vybraných projektů, které budou doporučeny k financování 

 
Operační program IROP: 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání II. (IROP4)“ 
 

 Harmonogram výzev na rok 2019 

- Schválení harmonogramu výzev v operačních programech IROP, PRV, OPZ, OPŽP 
 

 Různé 
 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 

 
Jednání Rozhodovací komise zahájil předseda, ing. Karel Honzl, který přivítal přítomné a přednesl program 
dnešního jednání. Vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh na změnu nebo doplnění 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“ 

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 2 z 5 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

 
PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová a ověřovatelem zápisu bude p. 
Peterka a p. Vukliševič. 
 
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 
 
Po proběhlém hlasování pokračoval předseda „RK MAS“ již dle programu jednání. Zahájilo se jednání o 
Výběru projektů v rámci 6. výzvy MAS Vladař / IROP 4. 
 
Operační program IROP: 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání II. (IROP4)“ 
 
Na úvod předseda „RK MAS“ sdělil, že dnešní jednání v rámci 6. výzvy IROP 4 – sociální podnikání je 
v součinnosti s řešením podané stížnosti ze strany žadatele proti postupu MAS Vladař a to „neschválení 
seznamu vybraných projektů doporučených k financování“, které bylo řešeno na jednání „RK MAS“ dne 31. 
10. 2018. Kdy tuto stížnost posuzuje za MAS Vladař Kontrolní komise, dále jen „KK MAS“, která vyhodnotila, 
že stížnost je odůvodněná a přednesl nejdůležitější body předaného zápisu z jednání „KK MAS. Dále byly 
shrnuty informace o výši stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 6. výzvu 
MAS Vladař, ze které vyplývá, že do další výzvy zbývá alokace dostatečná a podaná žádost o podporu je se 
svými „CZV“ v alokaci výzvy. 
 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „6. výzva MAS Vladař 

IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. 
(IROP4)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 7.000.000,00 Kč 

 
- Celková alokace, která by měla být 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): 3.500.000,00 Kč 
 

- Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 
3.500.000,00 Kč 

 
Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, nebyl 
ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Zbývající alokace, která se v této výzvě nevyčerpala, částka celkem 3.500.00,00 Kč. 
 
Předseda Rozhodovací komise MAS (dále jen „RK MAS“) přednesl předaný seznam projektů doporučených 
k financování ze strany Výběrové komise MAS (dále jen „VK MAS“). A dal prostor k diskusi. 
 
Přítomní se vyjádřili, že jejich názor stále trvá, tak jak se již vyjádřili na předešlém jednání „RK MAS“. Jelikož 
ale chápou, že nyní nelze jednak jinak než dodržet nastavený systém hodnocení a pravomocí, z čehož tedy 
vyplývá, že pokud žádosti o podporu / projekty úspěšně splní jednotlivě navazující administrativní kroky 

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

hodnocení, má Rozhodovací komise potvrdit a schválit určený „seznam vybraných projektů, které jsou 
doporučeny k financování“. 
 
Tím byla v tomto bodě diskuse ukončena a předseda dal hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí a schvalují k financování z alokace 
SCLLD MAS Vladař OP IROP, dle seznamu vybraných projektů výzvy, které byly „RK MAS“ předány „VK 
MAS“ v následujícím pořadí: 
 
 
1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 
 

 
Název projektu:  Provoz automyčky v Žatci 
Žadatel:   Bander Group s.r.o. 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 45 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 3.500.000,00 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  2 
 
Usnesení bylo přijato. 
 

Harmonogram výzev na rok 2019 
(Schválení harmonogramu výzev v operačních programech IROP, PRV, OPZ, OPŽP) 

 
operační program IROP 
Slovo dostala p. Nipauerová, která dle připravené prezentace přednesla harmonogram výzev na rok 2019. 
Jelikož byly potřebné informace před jednáním „RK MAS“ zaslány všem členům „RK MAS“ v elektronické 
podobě, přešlo se dále přímo k diskusi, zda bude takto navržená podoba plánu výzev na rok 2019 schválena 
nebo budou provedeny změny. 
 
Předseda „RK MAS“ uvedl, že s tímto plánem vyhlášení souhlasí včetně přiřazených alokací, kdy příprava 
harmonogramu výzev pro rok 2019 byla vypracována také podle požadavků, které byly řešeny na předešlých 
jednáních. Ostatní vyjádřili souhlas s předsedou „RK MAS“. Jediná změna, která se nyní navrhuje, bude u fiše 
IROP 4 zaměřenou na sociální podnikání, kdy bude zatím z tohoto plánu vyjmuta a do dalšího jednání „RK 
MAS“ bude členy „RK MAS“ navrženo zda v roce 2019 bude MAS Vladař vyhlašovat další výzvu, v pořadí již 
3., když do 1. výzvy IROP 4 nebyla podána žádná žádost o dotaci až do 2. výzvy IROP 4 nebo se zbývající 
alokace přesune do jiných fiší, kdy v rámci dalšího průzkumu území a zjišťování potřebnosti zatím není zájem 
o tento typ výzvy. 
 
Po ukončené diskusi v této části, se přešlo k hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s provedením změn 
v harmonogramu výzev IROP pro rok 2019, dále pověřuje zástupce MAS Vladař se zapracováním, vytvořením 
finální verze a předání na ŘO IROP včetně zveřejnění v území MAS Vladař: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
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PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
operační program PRV 
Slovo dostal p. Vopat, který přednesl dle připravené prezentace znění textace a podmínek vyhlášení výzvy 
12/2018. Fiše a interní směrnice byla schválená na předešlých jednáních ze strany „RK MAS“. Bližší informace 
jsou uvedeny v textaci výzvy, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s textací a podmínkami přednesené 
výzvy v PRV, která bude vyhlášená ve 12/2018. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
operační program OPZ a OPŽP 
Slovo dostal p. Ryšavý, který uvedl, že začátkem roku 2019 budou vyhlášeny výzvy v OPZ dle fiší, které nebyly 
vyhlášeny v roce 2018, kdy návrh textace a podmínky výzev bude členům, „RK MAS“ předána ke schválení. 
Co se týče výzev v OPŽP, plán vyhlášení 1. výzvy je plánována v 1. čtvrtletí 2019, které závisí na schvalovacím 
procesu podané žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař, tedy přesněji o zařazení daného operačního programu, 
které je nyní v řešení s řídícími orgány. Jakmile bude tato žádost o změnu schválena, může se zahájit samotná 
příprava vyhlašování výzev v OPŽP. 
 

Různé 
 

V úvodu p. Ryšavý přednesl dle připravené prezentace od p. Nipauerové přehled 45. výzvy IROP / prioritní 
osa 4 / specifický cíl 4.1, která je zaměřena na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního 
rozvoje. Prezentace byla zpracována a přednesena z důvodu možnosti zařazení této výzvy do SCLLD MAS 
Vladař v návaznosti na současné dotazy ze strany některých zástupců jednotlivých obcí území MAS Vladař, 
zda uvažujeme s tímto typem výzvy. Přítomní členové „RK MAS“ poděkovali za prezentaci, kdy požádali o její 
předání v elektronické podobě a ponechání času na zvážení minimálně do dalšího jednání „RK MAS“ k tomu, 
zda by tyto výzva byla v rámci území MAS Vladař prospěšná a potřebná i v součinnosti s tím, že se musí 
v takovém případě nejdříve opět podat žádost o změnu SCLLD MAS Vladař na příslušné řídící orgány. 
 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která požádala přítomné o zahájení spolupráce v tvorbě nových kritérií 
pro hodnocení a to u výzev, které se budou zatím dle plánu vyhlašovat v 1. čtvrtletí 2019 (IROP 2 a IROP 6). 
V součinnosti se zahájením příprav pro možnost vyhlášení výzev, byl členům „RK MAS“ již zaslán informační 
e-mail. Dále bylo uvedeno a prezentováno, že byla zřízena v elektronické podobě složka pro „RK MAS“, kde 
jsou již od dnešního dne k dispozici potřebné dokumenty a podklady k zahájení tvorby hodnotících kritérií 
(FNaP a VH). Dále bude vše potřebné ještě ze strany p. Nipauerové zasláno e-mailem. 

 
Závěr, diskuse 

 
V rámci diskuse p. Fronc uvedl, že z výše vyplývajících potřeb a příprav pro vyhlašování dalších výzev, je 
vhodné, aby se „RK MAS“ v novém roce sešla co nejdříve. Navrhuje se tedy termín 8. 1. 2019 od 9.00 hodin, 
zatím v Podbořanech, kdy čas, místo konání a program jednání bude upřesněn v rámci zaslání pozvánky na 
toto jednání, kdy jako hosty by bylo vhodné pozvat i členy Výběrové komise MAS v rsoučinnosti 
s vyhlašováním dalších výzev pro rok 2019. Dále uvedl, že by se toto jednání mohlo rovnou spojit s jednáním 
Dozorčí a Správní rady MAS Vladař. Všichni přítomní souhlasili a tak termín jednání je stanoven na 8. 1. 2019. 
 
Tím byla ukončena diskuse. 
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Na závěr jednání předseda „RK MAS“ a p. Fronc poděkoval všem přítomným za současnou spolupráci. Dále 
bylo ještě uvedeno, že zápis z jednání za IROP, včetně seznamu vybraného projektu 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“ 
nebo zapisovatel (p. Nipauerová) žádné připomínky, bude se považovat zápis za schválený všemi členy 
orgánu a obratem bude předán včetně seznamu projektu / žádostí zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý 
nebo p. Nipauerová Andrea). 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 12. 12. 2018 
 
 
Ing. Zdeněk Vukliševič a p. Bohumil Peterka 

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. IROP 1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“ 
 
Příloha č. 2. PRV 1x dokument textace a podmínky výzvy vyhlášené ve 12/2018 
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