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

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař
který se konal dne 11. 10. 2022 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
manažer OPZ
manažer PRV
vedoucí pracovník SCLDD

- p. Andrea Nipauerová
- sl. Dana Lněníčková
- p. Petr Menzl
- ing. Josef Ryšavý

Program jednání:
1. Prezence, úvod
2. Opravný výběr projektů 6. Výzvy PRV, které budou podpořeny k financování ze strany MAS na žádost
SZIF
3. Modifikace 6. výzvy MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
4. Výběr projektů doporučených k financování v rámci výzvy Podpora komunitního života na venkově 2022
ÚK
5. Vyhlášení výzvy Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK
6. Vyhlášení výzvy Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2023
7. Svolání Valné hromady MAS Vladař
8. Návrh a schválení Programového rámce IROP včetně řešení alokace jednotlivých opatření na PO
2021-2027
9. Závěr
Prezence, úvod
Prezence a úvod byla vyřešena na začátku jednání, viz výše uvedený program, kdy zápis z jednání za IROP je
řešen jako samostatná část, která navazovala až v bodě 8. programu jednání.
Předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl, vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh na doplnění či 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:

8 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

8
0
0

Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ za IROP bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů
budou p. Fronc a p. Kubelka.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatele a
ověřovatelů dnešního jednání „RK MAS“:
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Celkem přítomných členů:

8 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

8
0
0

Návrh a schválení Programového rámce IROP včetně řešení alokace jednotlivých opatření na PO
2021-2027
Operační program IROP
Na úvod svého bodu dnešního programu jednání paní Nipauerová přivítala přítomné a poděkovala za hojnou
účast.
Po té opětovně informovala přítomné o přehledu na webových stránkách MAS Vladař, kde se pravidelně každý
měsíc ve vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem zveřejňuje článek s přehledem o vyhlášených / otevřených
/ připravovaných výzvách v České republice na rok 2022, více zde: www.vladar.cz Kdy jsou v našem území
rozesílány informační maily a dále v návaznosti také předávány nejen na akcích pořádaných MAS Vladař.
Výzvy pro MASky v operačním programu IROP budou vyhlašovány od 10-11/2022.
Dále informovala také o probíhající pravidelné aktualizaci výzev již přímo zveřejněného harmonogramu výzev
IROP na rok 2022, který má také vazbu na MRR ÚK (a výše uvedenou spolupráci s ÚK). Více zde: vladar.cz
Nyní se již překročilo k potřebnému. Přítomným byla rozdána v tištené podobě:
 prezentace, programový rámec IROP – návrh opatření IROP 1 až 7, které je možné zařadit do
strategie MAS Vladař na PO 2021-20272
 tabulka alokace IROP za 2014-20203 a přehledné čerpání fiších IROP 1 až 6
 návrh a procentuální výpočet alokace na PO 2021-20272 dle čerpání v PO 2014-20203
-

Celková alokace pro programový rámec IROP byla z Evropského fondu dle návrhu výboru NS MAS ČR
k 10. 5. 2022 vypočtena na částku celkem „CZV“: 126.889.096,00 Kč
Pozn.: k výpočtu byly použity hodnoty území každé MAS (počet obcí, obyvatel, rozloha území).

-

Pro méně rozvinuté regiony „MRR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem:
123.244.114,00 Kč

-

Pro průběžné regiony „PR“, tedy částka z výše uvedené celkové alokace bude celkem: 3.644.982,00 Kč

Paní Nipauerová a pan Ryšavý následně představili jednotlivé návrhy opatření IROP 1 až 7 včetně návrhu
možností jednotlivých podporovaných aktivit a dále přiřazení samotné alokace daného opatření.
O slovo se přihlásil pan Fronc a přednesl, že si myslí, že na opatření 4 – Hasiči, není nutné v PO 2021-2027
vyčlenit navrhovanou částku cca 6,0 mil. Kč a navrhuje tuto částku ponížit o 3,0 mil. Kč. Vznikla vzájemná
diskuse ohledně tohoto návrhu a výsledkem byl kladný ohlas. Detailně bude řešeno po představení OP IROP.
Opatření 1 - Doprava
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a dále bylo ze strany členů RK MAS navrženo, že
do strategie na PO 2021-2027 bude zařazena i podporovaná aktivita „Infrastruktura pro cyklistickou
dopravu“
Opatření 2 – Veřejná prostranství
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař
Opatření 3 – Vzdělávání
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař
včetně podporovaných aktivit pro Mateřské a základní školy
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Opatření 4 – Hasiči
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař,
kdy v úvodu byl dán návrh pana Fronce na ponížení navržené alokace na toto opatření (bude řešeno)
Opatření 5 – Sociální služby
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař
 o slovo se přihlásila p. Nipauerová, která uvedla, že alokace na toto opatření byla navržena s vazbou
na čerpání v PO 2014-2020, dále uvedla, že v rámci zastoupení v PS Kamínek (sociální
infrastruktura), kde je za MAS Vladař jako zástupce, navrhuje, aby se v rámci opatření 5 – Sociální
služby původně navržená alokace snížila, i ze zkušenostmi v PO 2014-202, kdy v našem území nebyl
tak vysoký zájem o tyto aktivity spojené se sociálními službami, ale čerpalo se hlavně v aktivitě
Komunitní centra s poskytováním základních sociálních služeb, kde byly podpořeny 3 projety v částce
cca 19,0 mil. Kč. Dle dalších informací jsou potřebné služby většinou podporované v rámci krajských
sítí, dále si zástupci těchto služeb / organizací, zajišťují také finance v rámci různých dalších programů
a projektů opět s vazbou na kraje / města / dále především podpora v OPZ
Opatření 6 – Kultura
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař
Opatření 7 – Cestovní ruch
 návrh ze strany manažerky IROP byl akceptován a toto opatření bude součástí SLLD MAS Vladař
Nyní se překročilo k diskusi. O slovo se přihlásil pan Novák, který se dotazoval, zda se již také konečně
posunulo jednání a potřeby finanční podpory pro VZS. Opět se v rámci operačních programů na další PO
2021-2027 neřeší, že i VZS, které jsou součástí integrovaného záchranného systému ČR, nemají žádné nebo
minimální možnosti čerpání finanční podpory například na potřebnou techniku, výstroj a výzbroj záchranářů,
potřebné kurzy, provoz stanice. Na dotaz odpověděl pan Ryšavý, že naše potřeby jsou v tomto směru
pravidelně delegovány a z naší strany řešeny. Bohužel zatím v tomto směru nejsou ze strany ministerstva či
dalších orgánů tyto potřeby „akceptovány“ / není na ně brán takový zřetel jako na ostatní složky IZS. I nadále
bude ze strany MAS Vladař v tomto směru deklarována potřebnost podpory jednotek VZS.
Nyní se překročilo k dalšímu řešení opatření IROP. Jak již bylo několikrát řečeno, v současném PO 2021-2027
je alokace IROP rozdělena na MRR a PR, tedy méně rozvinuté a průběžné regiony. Na území MAS Vladař se
nachází oba typy regionů, kdy MRR má cca 98% a PR zhruba 2%. Do PR regionu nám patří obce plzeňského
kraje, a to Manětín, Nečtiny a Štichovice. Zde můžeme rozdělit alokaci v celkové výši CZV 3.644.982,00 Kč.
Aby byla alokace co nejlépe směřována a dobře „investovaná“, sdělil p. Ryšavý, že se bude konat jednání
zástupců těchto obcí, a po předešlém jednání a domluvě bylo stanoveno předběžně na 11/2022 (vazba na
proběhlé volby 2022). Tudíž v současné chvíli RK MAS s rozdělením alokace a odsouhlasení navržených
opatření IROP pro PR vyčká až na předání výsledků z jednání zástupců obcí. Zatím se tedy bude hlasovat o
rozdělení alokace a podporu v opatřeních IROP pouze za MRR.
Dále se řešil návrh pana Fronce, aby z původně navržené alokace na opatření IROP 4 – Hasiči, byly 3,0 mil.
Kč odebrány a přesunuty do jiných opatření. Návrh u většiny přítomných zněl, že se poměrnou částí rozdělí
do opatření 2 – Veřejná prostranství a opatření 7 – cestovní ruch. Dále na základě informací od p. Nipauerové
u opatření 5 – sociální služby, bylo navrženo členy RK MAS ponížení alokace o 5,0 mil. Kč a opět tuto část
stejným dílem přiřadit na opatření 2 a 7. S těmito návrhy a názory přítomní členové souhlasili a tak se překročilo
k samotnému hlasování.
Hlasování, usnesení:
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí:
1) se zařazením Opatření do SCLLD MAS Vladař na programové období 2021-2027 (viz tabulka 1.), viz
níže uvedené včetně rozdělení určené alokace ve výši 123.244.114,00 Kč pro MRR na jednotlivá
opatření (viz tabulka 2.)
2) s pověřením zástupců MAS Vladař (p. Nipauerová a p. Ryšavý) k veškerým potřebným
administrativním úkonům s další přípravou a řešení programového rámce IROP včetně vazeb na
SCLLD MAS Vladař
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Celkem přítomných členů:

8 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

8
0
0
TABULKA 1.
Aktualizace k datu 12. 10. 2022
Opatření IROP na 2021-2027 pro MRR

Opatření

Název opatření

Opatření 1

Doprava

Opatření 2

Veřejné prostranství

Opatření 3

Vzdělávání

Opatření 4

Hasiči

Opatření 5

Sociální služby

Opatření 6

Kultura

Opatření 7

Cestovní ruch

Podporované aktivity opatření
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu
dětské skupiny
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a
neúplných škol
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie
jednotek požární ochrany II., III. A V.
Infrastruktura sociálních služeb
Revitalizace kulturních památek
Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

TABULKA 2.
Aktualizace k datu 12. 10. 2022
Rozdělení alokace do jednotlivých fiší IROP na 2021-2027
MRR 2021-2027

PR 2021-2027

IROP 2021-2027

Opatření 1
Opatření 2

Doprava
Veřejné prostranství

17 256 968,30 Kč
13 920 960,80 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

17 256 968,30 Kč
13 920 960,80 Kč

Opatření 3
Opatření 4
Opatření 5
Opatření 6

Vzdělávání
Hasiči
Sociální služby
Kultura

61 273 013,20 Kč
3 252 957,20 Kč
3 698 292,90 Kč
9 920 960,80 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

61 273 013,20 Kč
3 252 957,20 Kč
3 698 292,90 Kč
9 920 960,80 Kč

Opatření 7

Cestovní ruch

13 920 960,80 Kč

0,00 Kč

13 920 960,80 Kč

123 244 114,00 Kč

0,00 Kč

123 244 114,00 Kč

Poznámka: PR 2021-2027 je zatím v nulové hodnotě z důvodu chystaného jednání se zástupci obcí PR (Manětín, Nečtiny,
Štichovice), viz vysvětlení na str. 3. tohoto zápisu.

Po té se překročilo k dalšímu bodu jednání.
Závěr
Pan Ryšavý ještě informoval přítomné, že s vazbou na opatření 6 – Kultura, máme domluvené jednání se
zástupci Biskupství litoměřického, které v našem území MAS Vladař spravuje několik kulturních památek,
které jsou součástí i seznamu KP v ČR a mají v plánu tyto památky i nadále rekonstruovat, opravovat,
zvelebovat. Pro lepší přehled a navázání blízké spolupráce budeme jako zástupci MAS Vladař vše řešit na
osobním jednání.
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Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci, a dále uvedl, že zápis z
jednání bude zaslán členům „RK MAS“ k případnému doplnění nebo připomínkování. V případě, kdy neobdrží
předseda „RK MAS“ žádné připomínky do stanoveného termínu, které budou uvedeny v mailové
korespondenci, bude považovat zápis za schválený všemi členy orgánu a obratem předává zápis zástupci
MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea).

V Podbořanech, dne 12. 10. 2022
p. Jan Fronc a p. Jaromír Kubelka
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 návrh opatření IROP na PO 2021-2027 včetně podporovaných aktivit
Příloha č. 2.
1x návrh rozdělení alokace v PO 2021-2027 do jednotlivých opatření IROP

Vysvětlivky
MRR ÚK
PO 2021-2027
PO 2014-2020
OP IROP
RK MAS
IROP
MAS Vladař

méně rozvinutý region Ústecký kraj
programové období 2021-2027
programové období 2014-2020
operační program IROP
Rozhodovací komise MAS
Integrovaný regionální operační program
místní akční skupina Vladař

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

Stránka 5 z 5

