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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
který se konal dne 16. 11. 2021 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: manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 
 

Program jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. 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: 
 
„16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 

 
3. Prezentace - IROP 14+ a IROP 21+, SCLLD MAS Vladař 

 
Informace o současném stavu plánování SCLLD 21+ a její vazba na SCLLD 14+ v rámci operačního 
programu IROP 

 
4. Závěr, diskuse 

 
Prezence, úvod 

 
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), se přítomní zapsali na prezenční 
listinu a podepsali etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou předmětem dnešního jednání. 
 
Na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová a předala tak slovo panu předsedovi, aby mohl zahájit 
jednání. 
 
Předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl, také přivítal všechny přítomné a zahájil již samotné jednání. Vyzval 
přítomné, zda mají nějaký návrh na změnu programu jednání. Jelikož nikdo nepodal návrh na změnu, ani na 
další doplnění programu jednání, předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s programem jednání dle zaslané 
pozvánky, viz výše uvedené: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
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Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p. 
Fronc a p. Vulkiševič. 
 
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 
 
 

Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 
 

Operační program IROP 
 

„16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty, v součinnosti s přijatou 
žádostí o podporu. Do 16. výzvy MAS Vladař (IROP 1 – aktivita Bezpečnost dopravy) byly podány čtyři 
žádosti o podporu. V průběhu věcného hodnocení projektů došlo ke změně v seznamu předaných žádostí o 
podporu do věcného hodnocení „VK MAS“, kdy ke dni 18. 10. 2021 byla žadatelem „Městys Nepomyšl“ 
stažena žádost o podporu v systému MS2014+ pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016567, 
názvem projektu „Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace č. III/2247 v Nepomyšli“, a 
proto nebyl tento projekt již součástí hlasování o konečném výsledku věcného hodnocení projektu a nebyl 
zařazen na seznam projektů doporučených k financování. Z tohoto důvodu není ani součástí o konečném 
hlasování s vazbou na výběr projektů. Ostatní projekty byly představeny dle dostupných informací a 
dokumentů, které jsou součástí podané žádosti o podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti, které 
byly všem členům „RK MAS“ zaslány s pozvánkou na jednání. 

 

Předseda RK MAS přednesl předaný seznam projektů doporučených k financování ze strany Výběrové komise 
MAS (dále jen „VK MAS“). Poté se překročilo již k samotnému jednání. 

 

Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 16. výzvu 
MAS Vladař. 

 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „16. výzva MAS Vladař 

– IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% 

alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.578.947,30 Kč 
 

- Převis alokace výzvy, tedy částka, která v současné chvíli chybí s vazbou na potřebné čerpání alokace u 
16. výzvy IROP 1, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 2.015.994,36 Kč 

 
- Celková alokace, která by byla potřebná pro čerpání v součinnosti s přijatými žádostmi 16. výzvy, 

které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení je v celkové výši (95% alokace pro 

MAS + 5% spoluúčast žadatele): 5.594.941,66 Kč 
 
Jelikož je překročena určená výše alokace výzvy, která byla určena pro 16. výzvu MAS Vladař – IROP 1, není 
možné podpořit všechny projekty, které jsou součástí výběru projektů. V současné chvíli dle podmínek IROP 
a provedených změn v pravidlech v programovém období 2014-2020 není možné ani provést žádost o změnu 
finančního plánu IROP a posílit tak 16. výzvu IROP 1 potřebnou částkou, bude součástí dnešního jednání také 
řešen seznam náhradních projektů. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený seznam „Náhradních projektů“, příloha č. 2. tohoto 
zápisu včetně sestaveného seznamu vybraných projektů, příloha č. 1. 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+ 
 
Poté se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny k 
financování na CRR (IROP). 

 
Vybrané projekty / žádosti určené 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 budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování: 
 

 
 

Název projektu: Výstavba chodníku Široké Třebčice 
 
Žadatel: Obec Veliká ves 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 80 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 511.311,29 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. Výstavba chodníku Široké Třebčice 
Žadatel: Obec Veliká Ves 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 

 
 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech – chodník podél silnice  
 I/27 
 
Žadatel: Město Blšany 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.344.173,63 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) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529 
 

 

2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562 
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2. Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech – chodník podél silnice I/27 
Žadatel: Město Blšany 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Vybrané projekty / žádosti určené k financování dle předaného seznamu projektů ze strany „VK MAS“, 
členové „RK MAS“ zařadili na seznam náhradních projektů, a to dle alokace výzvy a dle celkových 
způsobilých výdajů žádosti. Takto budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování: 
 

 
 

Název projektu: Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek 
 
Žadatel: Město Vroutek 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.739.456,74 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 náhradních projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
1. Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek 
Žadatel: Město Vroutek 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Po té se překročilo k dalšímu bodu jednání. 
 

 
Prezentace - IROP 14+ a IROP 21+, SCLLD MAS Vladař 

 
Slovo dostala paní Nipauerová, která spustila připravenou prezentaci, která byla zacílena na přehled a čerpání 
z jednotlivých fiší v IROPU na MAS Vladař včetně vazby na podporované aktivity, o které bylo v území MAS 
Vladař nejvíce zájem v PO 2014+, což navazovalo na přehled a řešení možností plnění nové SCLLD MAS 
Vladař v PO 2021+, tedy přehled aktivit, které můžeme opět navrhnout a zařadit do plnění SCLLD 2021+ 
s vazbou na současnou potřebnost našeho území. 
 
Po odprezentování byl dán prostor k dotazům a diskusi. Řešila se otázka detailů podporovaných aktivit, kdy 
paní Nipauerová vysvětlila i vazby na programové období 2014-2020 a domluvila se s přítomnými, že 
k prezentaci ještě připojí a zašle podrobnosti k aktivitám, které jsou součástí dostupného programové 
dokumentu IROP v aktuální verzi 10/2021. 
 
 

 

1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016568 
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Závěr, diskuse 

 
Jelikož diskuse probíhala v průběhu jednání, překročilo se k další části. 
 
O slovo se přihlásila ještě paní Nipauerová, která předala informace od slečny Lněníčkové, která v současné 
době má na starosti komunitní výzvy MAS Vladař a to v součinnosti v Plzeňském a Ústeckém kraji. Také 
ukázala přímo na webových stránkách MAS Vladař, kde se naleznou potřebné informace a dále poukázala, 
že v případě dalších dotazů či upřesnění mají kontaktovat přímo sl. Lněníčkovou. 
 
Jelikož už nebyl dán žádný bod do diskuse nebo dotaz, jednání bylo ukončeno. 
 
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 a seznamu náhradních projektů, 
bude zaslán členům „RK MAS“ ve lhůtě do 2 pracovních dní od konaného jednání, kdy lhůta na případné 
podání připomínek běží od předání opět 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 18. 11. 2021 

 
 
 
 
 

p. Jan Fronc a ing. Zdeněk Vukliševič 

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 dokument schválený „Seznam náhradních projektů doporučených k financování“ 
Příloha č. 3. 1x prezentace MAS Vladař „IROP_financování 2021+_prezentace MAS_16.11.2021“ 
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