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 HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného
hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s.
který se konal dne 07. 05. 2019 od 10.00 hodin prostřednictvím online konference
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny
(prezenční listina vyhotovena dle zvoleného systému komunikace - meet.google.com)

předsedkyně Výběrové komise MAS
Zástupci MAS Vladař:
vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:


Prezence - záznam do prezenční listiny s vazbou na přihlášené členy přes službu meet / online konference



Hodnotící jednání Výběrové komise
Předání vyplněných hodnotících posudků předsedovi Výběrové komise MAS Vladař
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů, hlasovacích listin věcného hodnocení
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledků věcného hodnocení)
Operační program IROP:
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“



Závěr, diskuse
Úvod - prezence

Před zahájením jednání Výběrové komise MAS Vladař, (dále jen „VK MAS“), byl p. Nipauerovou zapsán
seznam přihlášených členů VK MAS včetně zástupců MAS Vladař do připravené prezenční listiny, viz níže
uvedené.
Dne 7. 5. 2020 se podařilo přihlásit těmto členům „RK MAS“:
 Martina Bartošová
 Monika Heidenreichová
 Oto Trapp
 Ladislav Kubiska
Dne 7. 5. 2020 se podařilo přihlásit těmto zástupcům MAS Vladař:
 Ing. Josef Ryšavý
 Andrea Nipauerová
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Za MAS Vladař o.p.s. na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová a předala tak slovo předsedkyni VK
MAS, p. Bartošové, která poděkovala, pokračovala v úvodním slově a zahájila samotné jednání VK MAS.
P. Bartošová požádala o přednesení programu jednání a vyzvala přítomné, zda má někdo návrh na změnu
nebo doplnění. Dále bylo předneseno, že zapisovatelem za IROP je navržena p. Nipauerová, jako
ověřovatelé zápisu jsou navrženi p. Kubiska a p. Trapp. Jelikož nikdo z přítomných nevznesl žádné námitky
ani změnu nebo doplnění programu jednání, přešlo se k ujasnění dnešního průběhu jednání.
Slovo dostal p. Ryšavý, který uvedl a dal v potaz jako návrh, že z důvodu, že se nám přihlásilo méně jak 50%
členů VK MAS, kdy p. Ornst a p. Syrovátka měli technický problém s online připojením, proběhne dnešní
online jednání pouze jako setkání pro možnost diskutovat návrhy hodnocení, tedy zaslaných hodnotících
posudků ze strany určených hodnotitelů, aby bylo možné ze strany členů VK MAS pak provést konečné
hlasování „PER ROLLAM“, kdy veškeré informace a výstupy k jednotlivým žádostem o podporu 13. výzvy
IROP 1 všichni obdrží od manažerky operačního programu IROP – p. Nipauerová, elektronickou cestou mailem.
S uvedeným návrhem všichni souhlasili, nikdo nepodal žádnou námitku ani návrh na doplnění a tak se
pokračovalo v přednesení a řešení hodnotících posudků.
Hodnotící jednání Výběrové komise – hlasování PER ROLLAM
Tyto vyhotovené výstupy z online jednání ze dne 7. 5. 2020 budou zaslány mailem k hlasování „per rollam“ všem členům
VK MAS.

Paní předsedkyně VK MAS, požádala p. Nipauerovou, aby představila hodnocené žádosti o podporu a dle
seznamu předaných projektů / žádostí o podporu postupně přednesla hodnotící posudky od jednotlivých
hodnotitelů, dále uvedeného bodového zisku u jednotlivých kritérií a celkového počtu dosažených bodů dle
splněných kritérií.
Dále p. Bartošová ještě uvedla, že hlasování „PER ROLLAM“ s vazbou na Věcné hodnocení projektů se
hlasování nemůže zúčastnit ona sama a p. Šoltésová a p. Ornst, jelikož nebyli na semináři k dané výzvě, a
tudíž se hlasování zdrží. Pak už se pokračovalo v představení projektů / žádostí o podporu 13. výzvy IROP 1.

„13. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“
1) Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748
Chodník – Žatecká, Holedeč

Žadatel:

Obec Holedeč

Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Trapp
p. Syrovátka

celkem: 55 bodů
celkem: 75 bodů

p. Nipauerová představila vypracované posudky od určených hodnotitelů k věcnému hodnocení, aby bylo
možné překročit k řešení konečného výsledku věcného hodnocení.
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé nemají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku. Ve 4.
kritériu věcného hodnocení se hodnotitelé rozcházejí v podpořených aktivitách projektu, tedy zda projekt
zahrnuje realizaci některých bezpečnostních prvků dle dokumentu Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce, viz kapitola 3.4.5 „Způsobilé výdaje“. Projekt zahrnuje realizaci bezpečnostních prvků, mezi které
patří dle projektové dokumentace a žádosti o podporu například nové veřejné osvětlení, řešení příkopů pro
odvodnění dešťových vod z komunikace pro pěší, vodorovné dopravní značení V4 a vyznačení zálivu pro
BUS, bodové hodnocení tedy za toto kritérium je splněno v počtu 20 bodů, kdy výsledek věcného hodnocení
/ bodový zisk je: 75 bodů
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Hlasování proběhne „PER ROLLAM“ v tomto znění o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení
projektu.
Hlasování, usnesení „PER ROLLAM“:
Členové VK MAS souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Chodník - Žatecká, Holedeč“ získala celkový
počet dosažených 75 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, bude přeneseno a
převzato do „KL“ a do hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p. Syrovátka.
Celkem oslovených členů „VK MAS“:
Celkem platných hlasů „VK MAS“:

9 členů, z toho 3 členové nemohou hlasovat (nezúčastnili se školení)
6 členů VK MAS

Pozn.: Počet hlasů uveden dle hlasování PER ROLLAM, které bylo ve lhůtě od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:

6 hlasů
0 hlasů

2) Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778
Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417
a III/22423 v Radonicích

Žadatel:

Obec Radonice

Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Bulín
p. Raul

celkem: 70 bodů
celkem: 70 bodů

p. Nipauerová představila vypracované posudky od určených hodnotitelů k věcnému hodnocení, aby bylo
možné překročit k řešení konečného výsledku věcného hodnocení.
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 70 bodů
Hlasování proběhne „PER ROLLAM“ v tomto znění o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení
projektu.
Hlasování, usnesení „PER ROLLAM“:
Členové VK MAS souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Rekonstrukce a doplnění chodníků u
křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích“ získala celkový počet dosažených 70 bodů a jako dílčí
hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, bude přeneseno a převzato do „KL“ a do hodnocení
v MS2014+ od hodnotitele, p. Bulín.
Celkem oslovených členů „VK MAS“:
Celkem platných hlasů „VK MAS“:

9 členů, z toho 3 členové nemohou hlasovat (nezúčastnili se školení)
6 členů VK MAS

Pozn.: Počet hlasů uveden dle hlasování PER ROLLAM, které bylo ve lhůtě od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:

6 hlasů
0 hlasů

3) Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911
Chodník ke škole ve Valči
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Žadatel:

Obec Valeč

Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Kubiska
p. Heidenreichová

celkem: 75 bodů
celkem: 75 bodů

p. Nipauerová představila vypracované posudky od určených hodnotitelů k věcnému hodnocení, aby bylo
možné překročit k řešení konečného výsledku věcného hodnocení.
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 75 bodů
Hlasování proběhne „PER ROLLAM“ v tomto znění o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení
projektu.
Hlasování, usnesení „PER ROLLAM“:
Členové VK MAS souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Chodník ke škole ve Valči“ získala celkový
počet dosažených 75 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, bude přeneseno a
převzato do „KL“ a do hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p. Kubiska.
Celkem oslovených členů „VK MAS“:
Celkem platných hlasů „VK MAS“:

9 členů, z toho 3 členové nemohou hlasovat (nezúčastnili se školení)
6 členů VK MAS

Pozn.: Počet hlasů uveden dle hlasování PER ROLLAM, které bylo ve lhůtě od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:

6 hlasů
0 hlasů

4) Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912
Bezpečné zastávky Rvenice

Žadatel:

Město Postoloprty

Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Trapp
p. Syrovátka

celkem: 70 bodů
celkem: 75 bodů

p. Nipauerová představila vypracované posudky od určených hodnotitelů k věcnému hodnocení, aby bylo
možné překročit k řešení konečného výsledku věcného hodnocení.
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé nemají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku. Ve 3.
kritériu věcného hodnocení se hodnotitelé rozcházejí v podpořených aktivitách projektu, tedy kolik řeší projekt
vybudování nebo rekonstrukci / modernizaci stávajících komunikací pro pěší přizpůsobeným osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt zahrnuje realizaci celkové plochy vybudování komunikací
pro pěší nad 50 m2, kdy se jedná o dotčená místa autobusových zastávek v obou směrech a nejblíže přilehlé
komunikace pro pěší. Výměry byly brány z projektové dokumentace a výkazu výměr, kdy výsledek věcného
hodnocení / bodový zisk je: 75 bodů
Hlasování proběhne „PER ROLLAM“ v tomto znění o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení
projektu.
Hlasování, usnesení „PER ROLLAM“:
Členové VK MAS souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Bezpečné zastávky Rvenice“ získala celkový
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počet dosažených 75 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, bude přeneseno a
převzato do „KL“ a do hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p. Syrovátka.
Celkem oslovených členů „VK MAS“:
Celkem platných hlasů „VK MAS“:

9 členů, z toho 3 členové nemohou hlasovat (nezúčastnili se školení)
6 členů VK MAS

Pozn.: Počet hlasů uveden dle hlasování PER ROLLAM, které bylo ve lhůtě od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:

6 hlasů
0 hlasů

Výsledkem jednání „VK MAS“ bude tedy sestavený seznam:
-

Projektů doporučených k financování
Nevybraných projektů / žádostí nedoporučených k financování

Seznam nevybraných projektů / žádostí nebude sestaven, jelikož přijaté projekty / žádosti úspěšně prošly
věcným hodnocením.
Po ukončení hodnocení žádostí o podporu 13. výzvy MAS Vladař IROP 1, paní předsedkyně poděkovala za
spolupráci a na závěr této části jednání dala prostor k diskusi.
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která shrnula a uvedla, jakým způsobem bude nyní probíhat hlasování
PER ROLLAM a jaké budou zaslány konečné výstupy z hodnotícího jednání VK MAS 13. výzvy IROP1
(dokumenty):






do 2 pracovních dní bude mailem zaslán výstup k hlasování „PER ROLLAM“
součástí mailu bude také zápis z jednání ze 7. 5. 2020 s vazbou na konečné výsledky hlasování PER
ROLLAM, seznam projektů věcného hodnocení (seřazeny žádosti o podporu dle získaného počtu
bodů)
v mailu bude uveden postup hlasování s tím, že osloveni budou všichni členové VK MAS, kde bude
také uvedeno, kdo může hlasovat
ten, kdo do stanoveného termínu a času hlasování PER ROLLAM nezašle svou odpověď, bude jeho
hlas brán jako nesouhlasný, což znamená, že hlasoval PROTI usnesení hlasování
hlasovací listina 13. výzvy IROP 1

Jelikož se již nikdo další nepřihlásil o slovo a nenavrhl žádné téma, pokračovalo se dalším bodem jednání.
Závěr, diskuse
V rámci diskuse nebylo navrženo žádné téma a tak bylo online jednání Výběrové komise MAS Vladař
ukončeno.
Na závěr jednání paní předsedkyně VK MAS poděkovala všem přítomným za spolupráci a dále uvedla, že
seznam projektů / žádostí včetně celé dokumentace (žádosti / projekty, kontrolní listy) předán zástupci MAS
Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea) k dalšímu potřebnému administrativnímu kroku
zpracování, až po úspěšném hlasování „PER ROLLAM“, jak uvedla p. Nipauerová a ve stejné lhůtě bude
předán zápis z jednání a seznam projektů / žádostí předsedovi Rozhodovací komise MAS. Jednání bylo
ukončeno.
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V Podbořanech, dne 11. 05. 2020

Pozn.: Dne 14. 5. 2020 byl ze strany zapisovatele, do zápisu vložen pouze text u jednotlivých žádostí o
podporu s platným počtem hlasů, a to s vazbou na platné hlasování „PER ROLLAM“, které bylo provedeno ve
stanovené časové lhůtě od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020 ze strany členů Výběrové komise MAS.

p. Kubiska Ladislav
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

p. Heidenreichová Monika
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

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

Za Výběrovou komisi MAS Vladař:
p. Bartošová Martina
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 07. 05. 2020
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.13. 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.13. IROP 1_výstup pro RK“
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