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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 20. 10. 2020 od 16.00 hodin 
 
 

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

  manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 
Program jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. Hodnotící jednání Výběrové komise 

 
Předání vyplněných hodnotících posudků předsedkyni Výběrové komise MAS Vladař 
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů, hlasovacích listin věcného hodnocení 
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledku hodnocení) 

 
Operační program IROP: 
 
„15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)“ 

 
3. Závěr, diskuse 
  

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

Hodnotící jednání Výběrové komise 
 
p. Bartošová přednesla program jednání a vyzvala přítomné, zda k programu jednání mají výhrady nebo návrh 
na jeho doplnění. Jelikož nikdo nebyl proti ani neměl návrhy na doplnění, překročilo se k volbě zapisovatele a 
ověřovatele dnešního zápisu jednání. Zapisovatelem dnešního zápisu byla navržena p. Nipauerová a 
ověřovatelem zápisů p. Trapp a p. Bulín. Po té se překročilo k hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí s programem jednání dle výše uvedeného, dále, že zapisovatelem bude p. 
Nipauerová a ověřovatelem zápisu bude p. Trapp a p. Bulín. 
 
Celkem zúčastněných „VK MAS“: 5 členů (viz prezenční listina z  jednání) 
 
Pro hlasovalo:  5 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
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Členům VK MAS, kteří nebyli na jednání dne 13. 10. 2020, byl dnes předán k podpisu dokument - Etický 
kodex. Jelikož nikdo z přítomných neuvedl možný střet zájmu, dokument byl podepsán a mohlo se dále 
pokračovat v jednání. Paní předsedkyně VK MAS, požádala p. Nipauerovou, aby představila hodnocené 
žádosti o podporu a dle seznamu předaných projektů / žádostí o podporu postupně bude vyzývat hodnotitele 
k představení svého vypracovaného hodnotícího posudku k věcnému hodnocení, bodového zisku u 
jednotlivých kritérií a celkového počtu dosažených bodů dle splněných kritérií. 
 

„15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
II. (IROP2)“ 

 
 
1) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014855 
Název projektu:    Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon  

činností spojených s extrémním suchem 
 
Žadatel:    Město Žatec 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Ornst   celkem: 70 bodů 
     p. Trapp   celkem: 60 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své posudky k věcnému hodnocení, aby bylo možné překročit ke 
konečnému výsledku věcného hodnocení. 
 
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé nemají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku. Ve 3. 
kritériu věcného hodnocení se hodnotitelé rozcházejí v části, zda technika, kterou potřebuje jednotka IZS 
pořídit zcela chybí nebo je zastaralá nebo je z technického hlediska zcela nevyhovující, kdy dle uvedených 
informací ve studii proveditelnosti a v doložených přílohách žadatel uvádí a dokládá, že jednotka SDH Žatec 
v současné době nedisponuje ponorným čerpadlem ani osvětlovacím systémem, dále uvádí, že současné tzv. 
hobby elektrocentrály nejsou parametrově srovnatelné s elektrocentrálou, která bude pořizována v rámci 
předkládaného projektu, jelikož se bude jednat o tzv. profesionální elektrocentrálu, kterou současně jednotka 
SDH Žatec nevlastní. Bodové hodnocení tedy za toto kritérium je splněno v počtu 20 bodů, kdy výsledek 
věcného hodnocení / bodový zisk je: 70 bodů 
 
Nyní se překročilo k hlasování o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení projektu. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu 
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Vybavení JSDH Žatec technickými 
prostředky pro výkon činností spojených s extrémním suchem“ 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. Ornsta. 
 
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 
 
 
2) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014909 
Název projektu:    Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro  

Verušičky 
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Žadatel:    Obec Verušičky 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Bartošová   celkem: 80 bodů 
     p. Ornst   celkem: 80 bodů 
 
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své posudky k věcnému hodnocení, aby bylo možné překročit ke 
konečnému výsledku věcného hodnocení. 
  
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy 
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 80 bodů 
 
Nyní se překročilo k hlasování o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení projektu. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu 
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný 
vozík pro Verušičky“ získala celkový počet dosažených 80 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění 
bodového hodnocení, bude přeneseno a převzato do „KL“ a do hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p. 
Bartošová. 
 
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 
 
 
3) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014913 
Název projektu:    Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši 
 
Žadatel:    Město Chyše 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Bartošová   celkem: 80 bodů 
     p. Trapp   celkem: 80 bodů 
 
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své posudky k věcnému hodnocení, aby bylo možné překročit ke 
konečnému výsledku věcného hodnocení. 
  
Výsledek věcného hodnocení: Hodnotitelé mají ve svém hodnocení shodný počet bodového zisku, kdy 
výsledek věcného hodnocení / bodový zisk je: 80 bodů 
 
Nyní se překročilo k hlasování o usnesení konečného výsledku věcného hodnocení projektu. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí se schválením výsledku věcného hodnocení (viz hlasovací listina), kontrolního listu 
věcného hodnocení, že žádost podaná pod názvem projektu „Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný 
vozík pro Chyši“ získala celkový počet dosažených 80 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového 
hodnocení, bude přeneseno a převzato do „KL“ a do hodnocení v MS2014+ od hodnotitele, p. Trapp. 
 
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 
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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 15. výzvy MAS Vladař IROP 2, paní předsedkyně poděkovala za 
spolupráci a na závěr této části jednání dala prostor k diskusi. Jelikož nikdo nenavrhl žádné téma, pokračovalo 
se dalším bodem jednání. 
 

Závěr, diskuse 
 

O slovo se přihlásila p. Nipauerová. Přednesla a prezentovala potřebné informace s vazbou na provedenou 
aktuální změnu v harmonogramu výzev IROP MAS Vladař na závěr roku 2020, včetně řešení návrhu na 
přesun zbývající alokace na fiši IROP 3 (sociální infrastruktura). Kdy ještě připomněla, že potřebné informace 
byli také v celém území MAS Vladař rozeslány i prostřednictvím mailové korespondence. Veškeré informace 
jsou také uvedeny na webových stránkách MAS Vladař, zde: http://vladar.cz/aktualizace-harmonogramu-
vyzev-irop-2020-informace-pro-uzemi-mas-vladar-vypis-clanek-424.html 
 
Jelikož nebylo navrženo žádné další téma, bylo 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 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 MAS. Jednání bylo ukončeno. 
 
 
V Podbořanech, dne 21. 10. 2020 
 
 
p. Trapp Oto      p. Bulín Václav 
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis: 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 20. 10. 2020 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.15. IROP 2“ 

 
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.15. IROP 2_výstup pro RK“ 
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