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 VÝBĚROVÉ KOMISE MAS Vladař o.p.s.
který se konal dne 09. 04. 2021 od 14.00 hodin
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař)
Zástupci MAS Vladař: vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:
1. Úvod „online konference - meet“
2. Návrh a volba předsedkyně / předsedy Výběrové komise MAS Vladař
3. Projednání návrhu koncepční části SCLLD 2021+
4. Závěr, diskuse
1. Prezence, úvod online konference – meet“
Na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová Andrea. Dále uvedla pár organizačních záležitostí a
sdělila, že vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji, dále nařízení a opatření vlády České
republiky není možné setkání realizovat v prezenční formě. Hlasování o návrzích vzniklých během online
setkání se bude hlasovat korespondenční formou – emailem. Po ukončení jednání bude postupováno dle
platných interních postupů MAS Vladař o.p.s. s vazbou na operační program IROP, kdy bude pouze na víc
rozeslán email s návrhy usnesení všem členům Výběrové komise MAS, bez ohledu na účast/neúčast na
online setkání. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny členů Výběrové komise MAS.
Před zahájením jednání Výběrové komise MAS Vladař, (dále jen „VK MAS“), byl p. Nipauerovou zapsán
seznam přítomných členů VK MAS na videokonferenci včetně zástupců MAS Vladař do připravené prezenční
listiny.
Po té měl slovo ing. Josef Ryšavý, který uvedl, že jednání dále povede i nadále p. Bartošová, jako předsedkyně
funkčního období 13. 12. 2019 až 18. 12. 2020.
p. Bartošová se ujala slova, která poděkovala všem za spolupráci ve svém funkčním období a přednesla
program jednání. 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.
Kubiska a p. Ornst. 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. Kubiska a p. Ornst.
Celkem zúčastněných „VK MAS“:
Pro hlasovalo:

6 členů (viz prezenční listina z jednání)

6 hlasů
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Proti hlasovalo:
Zdržel se hlasování:

0 hlasů
0 hlasů

Překročilo se k dalšímu bodu programu jednání.
2. Návrh a volba předsedkyně / předsedy Výběrové komise MAS Vladař
Na úvod tohoto bodu se o slovo přihlásil p. Ryšavý, který také všem poděkoval za současnou spolupráci a to
nejen za poslední rok, ale od začátku programového období 2014 – 2020. Dále požádal přítomné o návrhy,
kdo by mohl být nově předsedou nebo předsedkyní „VK MAS“.
p. Bartošová navrhla p. Kubisku a ze strany většiny přítomných bylo dán další návrh, aby ve své funkci i nadále
pokračovala p. Bartošová, kdy návrhu se připojil i p. Kubiska.
Jelikož nebyl dán již žádný návrh, bylo tedy přikročeno k návrhu na hlasování o usnesení, o kterém se bude
hlasovat formou PER ROLLAM.
Návrh hlasování, usnesení:
Všichni členové Výběrové komise MAS souhlasí, že navržená paní Bartošová Martina bude i nadále
vykonávat svou funkci předsedkyně „VK MAS“ s funkčním obdobím od 19. 12. 2020 s délkou platnosti 1 rok.
Celkem přítomných členů:

9 členů „RK MAS“

PRO hlasovalo:
PROTI hlasovalo:
ZDRŽEL se hlasování:

viz PER ROLLAM
viz PER ROLLAM
viz PER ROLLAM

Vysvětlení k hlasování o usnesení a platnosti hlasů: Výsledek platných hlasů bude upřesněn v příloze č.
1. tohoto zápisu a to s vazbou na systém hlasování, který proběhne formou PER ROLLAM, kdy vše bude
zasláno členům „VK MAS“ mailovou korespondencí včetně veškerých pokynů jak hlasovat.
Překročilo se k dalšímu bodu programu jednání.
3. Projednání návrhu koncepční části SCLLD 2021+
O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který uvedl jednak současný přehled o chystaných výzvách pro rok 2021
v operačních programech IROP a PRV, a to:
IROP




PRV



Vyhlášení a otevření 16. výzvy IROP 1, zaměřena na bezpečnost v dopravě, kdy nyní již probíhá
kontrolní a schvalovací proces na ŘO IROP
Příprava 17. výzvy IROP 5, která bude zaměřena na podporu neformálního vzdělávání, výzva je nyní
celkově v přípravě pro možnost předání a schválení ze strany „RK MAS“ a po té možnosti k zaslání
ke kontrole a schválení na ŘO IROP, aby bylo možné výzvu vyhlásit a otevřít
Veškeré potřebné informace jsou uvedena na webových stránkách MAS Vladař, a zároveň p.
Nipauerová kpl informace zasílá i mailem
Příprava vyhlášení a otevření další výzvy i s vazbou na článek 20.
V současné chvíli ukončen příjem žádostí o podporu do 5. výzvy PRV, nyní probíhá kontrola
formálního hodnocení a přijatelnosti projektů na MAS Vladař

Po té pokračoval v předání informací s vazbou na konec programového období 2014 – 2020, jako je:
 Poslední vyhlášení výzev v roce 2021 – IROP a PRV
 Současná administrace v operačních programech s vazbou na SCLLD IROP
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Udržitelnost projektů v dalších letech i po ukončení daného PO 2014 – 2020

Výš uvedené navazuje na další tok informací a to řešení a potřebná aktualizace SCLLD 2021+, tedy pro nové
programové období 2021 – 2027, kdy se nyní řešilo / řeší:
 Zasílání a řešení dotazníkového šetření (od sklonku roku 2020) na současné potřeby v území MAS
Vladař na stranu obcí, partnerů, organizací, spolků, sportovních klubů
 Plánované projekty
 Spolupráce s obcemi, partnery, členy MAS Vladař pro potřeby aktualizace SCLLD 2021+
Na základě výše uvedeného byl v našem systému LAGS využit další prostor k tomu, aby se vytvořila potřebná
a přehledná databáze, kam jsou postupně vkládány zjištěné informace, plány, projekty, vize, analýzy problémů
a je zde také vytvořeno prostředí pro novou SCLLD 2021+.
Nyní se dostáváme k již uvedeným tematickým dílům, tedy konkrétně k samotným specifickým cílům nové
SCLLD MAS Vladař, kdy po dotazu, zda budeme řešit jednotlivé body SC, bylo domluveno, že veškeré
podklady budou členům VK MAS zaslány mailem, aby měli možnost se již nyní zapojit a vyjádřit k potřebnému,
dále, aby bylo možné ze strany VK MAS zaslat případně návrhy, změny nebo další podklady k jednotlivým SC
a potřebám v území MAS Vladař.
Dále p. Ryšavý uvedl a zdůraznil důležitost, potřebnost a provázanost předávání informací z našeho území
pro další potřeby a zpracovatelnost na MAS Vladař jako jeden z hlavních „komunikačních kanálů“, dále pro
další vazby, tvoření a hledání prostředků s cílem co nejlépe rozvíjet naše území, protože naším hlavním cílem
je, aby MAS Vladař bylo bezpečným místem pro život s dostupností kvalitních služeb, zázemí v obci i městě,
ale i pestrým kulturním, sportovním a komunitním životem.
Nyní byl dán prostor k diskusi, kdy se řešila dostupnost všech SC a tematických cílů v nové SCLLD 2021+,
které jsou již dostupné v systému LAGS a které budou zaslány pro další potřeby a návaznost na spolupráci
členům VK MAS.
4. Závěr, diskuse
Jelikož nebylo navrženo žádné další téma, bylo jednání Výběrové komise MAS Vladař ukončeno. Na závěr
jednání paní předsedkyně VK MAS a pracovníci MAS Vladař poděkovali všem přítomným za spolupráci.
Dále ještě bylo zopakováno, že v současné chvíli, po dobu trvání všech nařízení vlády a omezení v ČR,
budeme řešit výstupy ke schválení zápisu formou mailové korespondence, kdy tuto část bude
zajišťovat určený zapisovatel nebo zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea).
Žádáme tedy všechny členy, aby dodržovali uvedené lhůty v zaslaných mailech a pokyny, které tam budou
vždy jasně uvedeny. Děkujeme. Tyto výstupy se pak budou muset také dokládat a archivovat.
V případě, kdy členové VK MAS při hlasování PER ROLLAM neuvedou do své zpětné odpovědi žádné
připomínky k výstupům – zápis z jednání včetně příloh, bude předsedkyně „VK MAS“ považovat zápis za
schválený všemi členy orgánu.
V Podbořanech, dne 12. 04. 2021

p. Kubiska Ladislav

p. Ornst Zdeněk

ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis:

p. Nipauerová Andrea
manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis:
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Za Výběrovou komisi MAS Vladař:
p. Bartošová Martina
předsedkyně Výběrové komise MAS, podpis:

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1.
1x seznam platných hlasů členů VK MAS (hlasování formou PER ROLLAM)
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