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

 
 

který se konal dne 18. 10. 2018 od 09.00 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 
    manažer PRV   - p. Ladislav Vopat 
 
 
Program jednání: 
 
1. Prezentace 
2. Hodnotící jednání Výběrové komise - hodnocení žádostí, které byly vyhodnoceny jako odůvodněné 

Kontrolní komisí MAS v rámci podaných žádostí o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení 
 
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: 
 
„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.“ 
 

3. Závěr 
  

Úvod - prezentace 
 
Před zahájením hodnotícího jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. 
 

Hodnotící jednání Výběrové komise 
hodnocení žádostí, které byly vyhodnoceny jako odůvodněné Kontrolní komisí MAS v rámci 

podaných žádostí o přezkum proti výsledkům věcného hodnocení 
 
Hodnotící jednání zahájila předsedkyně Výběrové komise MAS p. Heidenreichová, která přivítala všechny 
přítomné a na úvod předala slovo paní Nipauerové, která oznámila změnu programu jednání a to v těchto 
bodech: 
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Bod 2. Hodnotící jednání Výběrové komise 
Do bodu 2. bude zařazeno: 

- předání a hodnocení projektů – žádostí, které byly podány do výzvy MAS Vladař o.p.s. - GRANTOVÝ 
PROGRAM MAS Vladař na území obcí Plzeňského kraje. 

- Úprava hodnocení projektu operačního programu PRV 1. výzvy 
 
Poté se pokračovalo v zahájení hodnotícího jednání Výběrové komise MAS Vladař. Slovo si vzala zpět 
předsedkyně Výběrové komise, která navrhla zapisovatele dnešního zápisu p. Nipauerovou a ověřovatelem 
zápisu p. Kubisku a dala o tomto návrhu hlasovat: 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 5 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  5 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. 

 

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

 
1) 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 Heidenreichová  celkem: 45 bodů 
     p. Ladislav Kubiska   celkem: 45 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: 45 bodů 
 
Hlasování, usnesení: 
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 45 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“: 5 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
PRO hlasovalo:  5 hlasů 
PROTI hlasovalo:  0 hlasů 
ZDRŽEL se hlasování:  0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 45 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 

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

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 
- Seznam náhradních projektů 

 
Seznam nevybraných projektů / žádostí nebude sestaven, jelikož přijaté projekty / žádosti úspěšně prošly 
věcným hodnocením. 
 
Seznam náhradních projektů nebude sestaven, jelikož přijaté projekty / žádosti byly v alokaci stanovené 6. 
výzvou MAS Vladař IROP 4. 
 

„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 
Zápis z tohoto bodu jednání k 3. výzvě OPZ je veden samostatně a není součástí tohoto zápisu. 
 
Po ukončení hodnocení 6. výzvy MAS Vladař IROP 4 a 3. výzvy OPZ dostal slovo p. Vopat, manažer 
operačního programu PRV. Zápis z tohoto bodu jednání je veden samostatně a není součástí tohoto zápisu. 
 

„GRANTOVÝ PROGRAM MAS Vladař na území obcí Plzeňského kraje“ 
 
Slovo dostal p. Ryšavý, který přednesl potřebné informace o Grantové výzvě včetně systému hodnocení 
včetně podaných žádostí do této výzvy. Podporovaná témata výzvy jsou kulturní, společenské a sportovní 
aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Plzeňském kraji. Celková 
výše finančních prostředků Grantového programu MAS Vladař pro rok 2018, která je schválena Rozhodovací 
komisí MAS Vladař, je 50.000,- Kč. Maximální velikost projektu (podané žádosti), je 15 tis. Kč. 
 
Po představení podaných žádostí, předsedkyně „VK MAS“, že členové Výběrové komise berou předané 
informace na vědomí a dále dala návrh na hlasování, že členové Výběrové komise MAS pověřují zástupce 
MAS Vladař o.p.s. k vyhodnocení podaných žádostí v rámci Grantové výzvy Plzeňského kraje včetně 
potřebných administrativních kroků, které z celého procesu hodnocení vyplývají. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předsedkyně „VK MAS“ dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že pověřují zástupce 
MAS Vladař o.p.s. k vyhodnocení podaných žádostí v rámci Grantové výzvy Plzeňského kraje včetně 
potřebných administrativních kroků, které z celého procesu hodnocení vyplývají. 
 
Celkem přítomných členů: 5 členů „VK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 hlasů 
PROTI hlasovalo:  0 hlasů 
ZDRŽEL se hlasování:  0 hlasů 
 

Závěr 
 

Na závěr jednání pan Ryšavý za MAS Vladař o.p.s. informoval všechny přítomné o zahájených přípravách 
k vyhlášení výzev pro závěr roku 2018 a v novém roce 20196 včetně dalších plánů a aktivit, které nás nyní již 
čekají. Dále bylo všem přítomným oznámeno, že dne 29. 11. 2018 se v prostorách městského úřadu 
Podbořany koná Valná Hromada MAS Vladař, kdy bude v bodě jednání zvolení a sestavení Výběrové komise 
MAS na období od 7. 12. 2018 do 6. 12. 2019. Tím byly i současní členové „VK MAS“ požádáni o možnosti 
zvážení v tomto členství / mandátu opět pokračovat. 
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V rámci operačního programu IROP paní předsedkyně „VK MAS“ 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. 
 
Pak poděkovala všem přítomným za spolupráci. Tím bylo dnešní jednání ukončeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 18. 10. 2018 
 
 
p. Kubiska Ladislav 
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 18. 10. 2018 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.6. IROP 4“ 

 
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.6. IROP 4_výstup pro RK“ 
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