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ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného 
hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s. 

 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 

 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“ 
 

 
který se konal dne 23. 08. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 

 
 
Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   předseda Výběrové komise MAS 

    
   Zástupci MAS Vladař: 
    vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
    manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 
 
Program jednání: 
 
1. Prezentace 
2. Hodnotící jednání Výběrové komise 

 
Předání vyplněných kontrolních listů předsedovi Výběrové komise MAS Vladař 
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů věcného hodnocení 
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledků věcného hodnocení) 
Vyhotovení a podpis zápisu z jednání „VK“ 
 
Operační program IROP: 
 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání II. (IROP4)“ 
 
Operační program OPZ: 
 
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“ 
 

3. Závěr 
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Úvod - prezentace 

 
Před zahájením hodnotícího jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. 
 
Člen Výběrové komise p. Raul podepsal etický kodex v rámci 5. výzvy IROP 1 MAS Vladař a 6. výzvy IROP 4 
MAS Vladař, aby se mohl zúčastnit hodnotícího jednání Výběrové komise MAS Vladař a tím tak konečného 
hlasování o výsledném bodovém zisku daného projektu / žádosti o podporu. Ostatní členové podepsali etické 
kodexy na hodnotícím jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, které se konalo dne 17. 8. 
2018. 
 

Hodnotící jednání Výběrové komise 
 
Hodnotící jednání zahájila předsedkyně Výběrové komise MAS p. Heidenreichová, která přivítala všechny 
přítomné.  
 
Jako zapisovatele dnešního zápisu navrhla paní předsedkyně p. Nipauerovou a ověřovatelem zápisu p. 
Šoltésovou, poté dala o tomto návrhu hlasovat: 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 6 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  6 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Po výše uvedeném hlasování paní předsedkyně Výběrové komise MAS překročila k představení hodnocených 
žádostí o podporu a dle seznamu předaných projektů / žádostí o podporu postupně vyzývala hodnotitele 
k představení svého dílčího hodnocení, bodového zisku u jednotlivých kritérií a celkového počtu dosažených 
bodů dle splněných kritérií. 
 

 

„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
 
1) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959 
Název projektu:    Výstavba chodníku v obci Blažim 

 
Žadatel:    obec Blažim 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová  celkem: 60 bodů 
     p. Ornst    celkem: 80 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí hodnocení, aby bylo možné překročit ke konečnému 
výsledku věcného hodnocení. 
 
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé nemají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku. Ve 2. 
kritériu věcného hodnocení se hodnotitelé rozcházejí v požadovaném uvedení údaje celkového počtu obyvatel 
ke stanovenému datu 1. 1. 2017, kdy žadatel uvedl sice počet obyvatel, který ale není v souladu dle uvedeného 
počtu k 1. 1. 2017 na webových stránkách ČSÚ dle požadavku v kritériu, kdy tedy bodové hodnocení za toto 
kritérium není splněno a bodový zisk je 0 bodů. Výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 60 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Výstavba chodníku v obci Blažim“ získala celkový počet dosažených 60 bodů a jako 
dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ 
bude převzato od hodnotitele, p. Heidenreichová. 
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Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 6 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  5 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 1 hlas 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 60 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
2) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960 
Název projektu:    Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany 

 
Žadatel:    obec Lišany 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Olga Šoltésová   celkem: 75 bodů 
     p. Oto Trapp    celkem: 75 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí hodnocení, aby bylo možné překročit ke konečnému 
výsledku věcného hodnocení. 
 
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém dílčím hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy 
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 75 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany“ získala celkový počet dosažených 75 
bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení 
v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Trapp. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 6 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  6 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 75 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 

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

 
 
3) Projekt / žádost o financování 
 
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. 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidnereichová  celkem: 35 bodů 
     p. Ladislav Kubiska   celkem: 35 bodů 
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Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí hodnocení, aby bylo možné překročit ke konečnému 
výsledku věcného hodnocení. 
 
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém dílčím hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy 
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 35 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Provoz automyčky v Žatci“ získala celkový počet dosažených 35 bodů a jako dílčí 
hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude 
převzato od hodnotitele, p. Kubiska. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 6 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  6 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 35 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
Výsledkem z hodnotícího jednání a odsouhlasených / odhlasovaných jednotlivých hodnocení, bude vytvořen 
seznam doporučených / nedoporučených projektů pro další administrativní krok, a to Výběr projektů, který 
provede na svém jednání Rozhodovací komise. Předsedovi Rozhodovací komise bude předán zápis z tohoto 
jednání, dále vyhotovený seznam projektů doporučených / nedoporučených k financování, kdy projekty / 
žádosti o podporu budou seřazeny dle dosaženého počtu bodů. Při rovnosti dosaženého počtu bodů určuje 
pořadí projektu / žádosti datum podání žádosti o podporu v systému MS2014+. 
 
Výsledkem jednání „VK MAS“ bude tedy sestavený seznam: 
 

- Projektů doporučených k financování 

- Nevybraných projektů / žádostí nedoporučených k financování 
 

Závěr 
 

Na závěr jednání v rámci operačního programu IROP paní předsedkyně „VK MAS“ poděkovala všem 
přítomným za spolupráci a dále uvedla, že seznam projektů / žádostí bude do 5 pracovních dní včetně celé 
dokumentace (žádosti / projekty, kontrolní listy) předán zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. 
Nipauerová Andrea) k dalšímu potřebnému administrativnímu kroku zpracování a ve stejné lhůtě bude předán 
zápis z jednání a seznam projektů / žádostí předsedovi Rozhodovací komise. 
 
Poté se překročilo k hodnotícímu jednání v rámci operačního programu OPZ, kde je na programu také 
hodnocení podaných žádostí / projektů. Zápis je vytvořen samostatně a není součástí zápisu z hodnotícího 
jednání operačního programu IROP. 
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V Podbořanech, dne 23. 08. 2018 
 
 
Bc. Šoltésová Olga 
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis: 
 
 
 

p. Nipauerová Andrea 
manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 
 
 
 

Za Výběrovou komisi MAS Vladař: 
 
p. Heidenreichová Monika 
předsedkyně Výběrové komise MAS, podpis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1. 
1x dokument „seznam projektů doporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“ 
v součinnosti s výsledky s věcným hodnocením a jako výstup z hodnotícího jednání ze dne 23. 8. 2018 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.5. IROP 1“ 

 
Příloha č. 2. 
1x dokument „seznam projektů doporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“ 
seřazené žádosti o podporu / projekty dle určeného pořadí v rámci získaných bodů věcného hodnocení a 
doplněn o sloupec CZV projektu 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů VH_výzva č.5. IROP 1_výstup pro RK“ 
 

Příloha č. 3. 
1x dokument „seznam projektů nedoporučených k financování v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“ 
v součinnosti s výsledky s věcným hodnocením a jako výstup z hodnotícího jednání ze dne 23. 8. 2018 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.6. IROP 4“ 
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