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ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci předání žádostí 
určených k věcnému hodnocení v operačním programu IROP 

 
který se konal dne 4. 10. 2021 od 14.00 hodin 

 
 
Přítomni:  členové Výběrové komise dle prezenční listiny 

(originál prezenční listiny je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

  manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
  vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 

 

Program jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. Operační program IROP 

Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 
operačního programu IROP  
 
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení, předání žádostí o podporu, které 
splnily formální hodnocení a přijatelnost projektů 
 
„16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 

 
3. Operační program PRV 

Oprava bodování projektu 5. výzvy MAS Vladař o.p.s. na výzvu SZIF 
 
Hlasování ohledně změny bodování: Fiche 3, žadatel Mgr. Jaroslav Hruška, projekt Rozšíření penzionu 
 
Sestavení nového seznamu seřazených podpořených projektů (dle opravy výsledků), vyhotovení a podpis zápisu 
z jednání VK 

 
4. Závěr, diskuse 

 
 

1. Prezence, úvod 
 

Před zahájením jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu.  
 
Na programu dnešního jednání je oprava bodování projektu 5. výzvy v operačním programu PRV, viz bod 3. programu 
jednání. Řešení tohoto bodu nebude součástí zápisu operačního programu IROP a bude řešeno za PRV samostatně 
manažerem – p. Petr Menzl. Předsedkyni a členům Výběrové komise MAS byla mailem zaslána pozvánka na pracovní 
jednání, a to v součinnosti s proběhlým a ukončeným hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti projektů (dále 
jen FNaP) – přijatých žádostí, aby bylo možné předat tyto projekty předsedkyni Výběrové komise MAS, a mohlo se tak 
zahájit věcného hodnocení projektů – přijatých žádostí. 
 
Před zahájením jednání p. Ryšavý přivítal přítomné, sdělil organizační věci s vazbou na program jednání a předal slovo 
paní Bartošové, kdy o slovo se ještě na úvod přihlásila p. Nipauerová, která také přivítala přítomné a dále uvedla, že již 
byly rozeslány pozvánky na hodnotící jednání všem členům Výběrové komise MAS a též metodikovi CRR - Ing. 
Modrovičové, které se bude konat 19. 10. 2021. 
 
Poté již pokračovala p. Bartošová, předsedkyně VK MAS, která zahájila samotné jednání. Přednesla program jednání 
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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. Syrovátka a p. Ornst. Jelikož nikdo z přítomných 
nevznesl žádné námitky ani změnu nebo doplnění programu jednání, přešlo se k hlasování o usnesení. 
  
Hlasování, usnesení: 
p. Bartošová dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s  programem jednání, dále s navrženým 
zapisovatelem a ověřovateli dnešního zápisu, dle výše uvedeného: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „VK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Dále p. Bartošová vyzvala přítomné, aby uvedli svůj případný střet zájmu vůči podaným žádostem o podporu 16. výzvy 
IROP 1. Informovala, že se samotných jednání „VK MAS“ nemůže zúčastnit a hodnocení nemůže vypracovat p. Raul 
Stanislav, který se nezúčastnil školení členů VK MAS s vazbou na 16. výzvu IROP 1. Jelikož nikdo z přítomných neuvedl 
možný střet zájmu, mohlo se přistoupit k podpisu dokumentu - Etický kodex a mohlo tak být překročeno k dalšímu bodu 
jednání. 
 
 

2. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 
operačního programu IROP 

 
Operační program IROP 

 
„16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 

zaměřená na podporu aktivity – Bezpečnost dopravy 

 
 Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 

operačního programu IROP  
 Předání projektů / žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti 

projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace  
 
Předsedkyni Výběrové komise MAS byly předány projekty – žádosti o podporu, které byly úspěšně vyhodnoceny v 
rámci „FNaP“, aby bylo možné zahájit další krok hodnocení, a to samotné věcné hodnocení projektů – žádostí o 
podporu, které jsou uvedeny v tabulce na str. 2. až 3. „seznam žádostí o podporu v rámci úspěšného hodnocení FNaP 
vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“. 
 
Paní Bartošová vyzvala p. Nipauerovou, aby představila jednotlivé žádosti o podporu, kdy u každého projektu byl 
přednesen jejich projektový záměr, potřebnost projektu a na co je daný projekt zaměřen s vazbou na podporované 
aktivity 16. výzvy IROP 1 a 53. výzvy IROP CLLD – bezpečnost dopravy a jakým způsobem se projekt bude podílet na 
zvýšení bezpečnosti v obci, tedy v místě realizace. Informace byly čerpány ze žádosti o podporu a studie 
proveditelnosti. 

 

SEZNAM ŽÁDOSTÍ o podporu v rámci úspěšného hodnocení „FNaP“ vyhlášené výzvy MAS 
Vladař o.p.s. 

 

„16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ 
 

Registrační číslo projektu 
(dle systému MS2014+ / ISKP14+) 

Název projektu 
(dle podané žádosti a registrace projektu 
žádosti v systému MS2014+ / ISKP14+) 

Žadatel 
(jméno žadatele / název žadatele) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529 Výstavba chodníků Široké Třebčice Obec Veliká Ves 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562 
Zvýšení bezpečnosti dopravy v 

Blšanech - chodník podél silnice I/27 
Město Blšany 
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PZN.: Žádosti jsou seřazeny v pořadí dle příjmu, tedy podání žádosti do systému MS2014+ / ISKP14+ ze strany žadatele. Originál podepsaného 

dokumentu je archivován v kanceláři MAS Vladař. 
 
Předsedkyni Výběrové komise MAS byly předány tyto dokumenty, které se musí použít v rámci věcného 
hodnocení, zaměřené na aktivitu „Bezpečnost dopravy“ (v elektronické podobě): 
 
 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu 

zájmů – operační program IROP“ (verze 03/2019, platná a účinná dnem 28. 1. 2019) 

 

Dostupná v elektronické podobě jako povinná příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupná zde: 
 

http://vladar.cz/soubory/texty/text_00102/498_interni-postupy_irop_2014-2023_verze-3_final.pdf 
 
Bylo připomenuto, že výtah z „IP“ MAS Vladař z kapitoly 4.2 „Věcné hodnocení“ je součástí předané prezentace v rámci 
proběhlého školení členů VK MAS Vladař pro možnost provádět věcné hodnocení. Určený hodnotitel vypracuje 
hodnotící posudek nejpozději do data jednání VK MAS – hodnotící jednání. V tomto případě, tedy do 18. 10. 
2021. 
 
 Směrnice č. 02 „Kritéria pro věcné hodnocení projektů – operační program IROP“ (verze 01/2021, platná a účinná 

dnem 12. 04. 2021) 

 
Dostupná v elektronické podobě ve složce jako přílohy výzvy pro hodnocení Výběrové komise MAS a také jako povinná 
příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupná zde: 
 

https://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00154/735_kriteria-v-C4-9Bcne-hod_irop-1_vyzva-16_final.pdf 
 
 HODNOTÍCÍ LIST k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: aktivita „Bezpečnost dopravy“ 

(platný od 03. 06. 2021) 
 

Předán v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS.  
 
 Etický kodex (Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby podílející se na hodnocení nebo výběru předložené Žádosti o 

podporu v rámci výzvy SCLLD MAS Vladař o.p.s.)  
 

Předán v tištěné podobě včetně představení projektů / žádostí o podporu, které jsou součástí věcného hodnocení, 
členové Výběrové komise etické kodexy podepsali a předali manažerovi operačního programu IROP, p. Nipauerové k 
založení a archivaci v kanceláři MAS Vladař. 
 
 Dokumenty, které jsou nedílnou součástí referenčních dokumentů hodnotícího posudku věcného 

hodnocení vložené jako povinné i nepovinné přílohy ze strany žadatelů v systému MS2014+ / ISKP14+ u 
jednotlivých registrovaných žádostí o podporu (viz výše uvedená tabulka – str. 2.) 

 

Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS.  
 
Předsedkyně VK MAS převzala výše uvedené informace a dokumenty k žádostem o podporu, které byly úspěšně 
vyhodnoceny v rámci „FNaP“. Uvedené dokumenty byly již zaslány všem členům VK MAS i v elektronické podobě. 
Určeným hodnotitelům bude předán dokument k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení, kdy žádosti o 
podporu byly předsedkyní Výběrové komise MAS Vladař přiřazeny těmto hodnotitelům: 
 
 Výstavba chodníků Široké Třebčice 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529 
Žadatel:    Obec Veliká Ves 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Olga Šoltésová, p. Martina Bartošová 
 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016567 
Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců 

podél komunikace č. III/2247 v 
Nepomyšli 

Městys Nepomyšl 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016568 
Stavba chodníku v ul. Karlovarská, 

Vroutek 
Město Vroutek 
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 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech - chodník podél silnice I/27 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562 
Žadatel:    Město Blšany 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Ladislav Kubiska, p. Zdeněk Ornst 
 
 
 Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace č. III/2247 v Nepomyšli 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016567 
Žadatel:    Městys Nepomyšl 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Martina Bartošová, p. Oto Trapp 
 
 
 Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016568 
Žadatel:    Město Vroutek 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová, p. Vladislav Syrovátka 
 
 

3. Závěr, diskuse 
 
Jelikož nebyl dán žádný návrh k diskusi, bylo jednání za IROP ukončeno a navazovalo jednání z operačního programu 
PRV. 
 
O slovo se přihlásila ještě p. Nipauerová, která už jen zopakovala, že dne 19. 10. 2021 se koná hodnotící jednání 
Výběrové komise MAS Vladař, a to od 14.00 hodin, v prostorách kanceláří MAS Vladař v Podbořanech. Do té 
doby, určení hodnotitelé 16. výzvy IROP 1 vypracují hodnotící posudky, a to nejpozději k datu 18. 10. 2021. Na jednání 
budou pak vyhotoveny kontrolní listy, které budou poté nahrány jako přílohy u zadaného konečného hodnocení 
v systému MS2014+ u jednotlivých žádostí o podporu. Dále uvedla, že během následujícího dne budou určeným 
hodnotitelům zaslány potřebné výstupy v elektronické podobě opět přes GOOGLE disk, kde jsou vytvořeny složky 
k jednotlivým žádostem o podporu. 
 
Na závěr jednání bylo všem poděkováno za jejich účast a pozornost. 
 
 
 
V Podbořanech, dne 6. 10. 2021 
 

 
Za MAS Vladař: 
 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 
 
 
 
p. Martina Bartošová 

předsedkyně VK MAS, podpis: 
 
 
 
p. Zdeněk Ornst       p. Vladislav Syrovátka 

člen VK MAS – ověřovatel, podpis:     člen VK MAS – ověřovatel, podpis: 
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