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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
který se konal dne 3. 6. 2020 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 

 
 

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

   Zástupci MAS Vladař: vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
      manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 

 

Program jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 

 
Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Výběru projektů, které budou doporučeny / 
nedoporučeny k financování 
Vytvoření seznamu vybraných / nevybraných / náhradních projektů, které budou doporučeny / 
nedoporučeny k financování 
 
Operační program IROP: 
 
„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ 

 
3. Projekt spolupráce v rámci operačního programu PRV 
 
4. Závěr, diskuse 

 
 

Prezence, úvod 
 
Před zahájením jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, (dále jen „RK MAS“), se přítomní zapsali na prezenční 
listinu a podepsali etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou předmětem dnešního jednání. 
 
Na úvod přivítala všechny přítomné p. Nipauerová Andrea. Dále uvedla pár organizačních záležitostí a sdělila, 
že s platností od 1. 6. 2020 MMR / ŘO IROP, s vazbou na postupné rozvolňování nařízení vlády ČR v důsledku 
COVID – 19, již doporučuje, aby MASky začali jednat a opět plně fungovat dle nastavených a platných 
jednacích řádů a interních postupů. 
 
Poté již jednání „RK MAS“ vedl předseda „RK MAS“, ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ vyzval přítomné, 
zda mají nějaký návrh na změnu programu jednání. O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která požádala o 
zařazení dalšího bodu do programu jednání – předložení textu výzvy a kritérií hodnocení „FNaP a VH“ 15. 
výzvy IROP 2 (integrovaný záchranný systém). Jelikož nikdo další nepodal návrh na změnu ani na doplnění 
programu jednání, předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí jak s programem jednání, tak s jeho 
doplněním dle návrhu p. Nipauerové a program jednání bude mít tyto změny v pořadí bodů dnešního jednání: 
 
1) bod 2. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 
2) bod 3. Projekt spolupráce v rámci operačního programu PRV 
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3) bod 4. předložení textu výzvy a kritérií hodnocení „FNaP a VH“ 15. výzvy IROP (integrovaný záchranný 
systém) 
„15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)“ 

4) bod 5. Závěr, diskuse 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová, ověřovateli zápisů budou p. 
Vukliševič a p. Kubelka. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s návrhem zapisovatele a 
ověřovatelů dnešního jednání „RK MAS“: 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 
 

Operační program IROP 
 

„13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekty, v součinnosti s přijatou 
žádostí o podporu. Do 13. výzvy MAS Vladař (IROP 1 – aktivita Bezpečnost dopravy) byly podány čtyři žádosti 
o podporu. Projekty byly představeny dle dostupných informací a dokumentů, které jsou součástí podané 
žádosti o podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti, které byly všem členům „RK MAS“ zaslány 
s pozvánkou na jednání. 

 

Předseda RK MAS přednesl předaný seznam projektů doporučených k financování ze strany Výběrové komise 
MAS (dále jen „VK MAS“). Poté se překročilo již k samotnému jednání. 

 

Byla přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 13. výzvu 
MAS Vladař. 

 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „13. výzva MAS Vladař 

– IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% 

alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 12.148.965,15 Kč 
 
- Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi 13. výzvy, které splnily 

formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% 

spoluúčast žadatele): 10.413.828,74 Kč 

 
Jelikož není překročena určená výše alokace výzvy, a žadatel bude čerpat částku v této alokaci, která byla 
určena pro 13. výzvu MAS Vladař – IROP 1, nebude ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Výsledkem jednání „RK MAS“ bude tedy sestavený a schválený seznam vybraných projektů, příloha č. 1. 
tohoto zápisu, kdy pořadí projektů bude řešen podle: 
 
1. výběr projektů dle nejvyššího možného dosaženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení 
2. při rovnosti dosaženého počtu bodů u projektů, kde celková alokace může podpořit pouze jeden z projektů, 
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je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+ 
O slovo se přihlásil p. Fronc, který uvedl, že se nebude moci zúčastnit hlasování o výběru projektů a to 
z důvodu možného střetu zájmu s vazbou na podanou žádost o podporu obce Valče. Přítomní vzali tuto 
informaci na vědomí. 

 
Poté se překročilo k sestavení seznamu vybraných projektů / žádostí, které budou předány a doporučeny k 
financování na CRR (IROP) a sestavení seznamu náhradních projektů. 

 
Vybrané projekty / žádosti určené k financování dle předaného seznamu projektů ze strany „VK MAS“, 
členové „RK MAS“ zařadili na seznam vybraných projektů, a to dle alokace výzvy a dle celkových 
způsobilých výdajů žádosti. Takto budou projekty / žádosti označeny a určeny k financování: 
 

 
 

Název projektu: Chodník – Žatecká, Holedeč 
 
Žadatel: Obec Holedeč 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 3.000.000,00 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
1. Chodník – Žatecká, Holedeč 
Žadatel: Obec Holedeč 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
Celkem ve střetu zájmu:  1 člen „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
 

Název projektu: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a  
 III/22423 v Radonicích 
 
Žadatel: Obec Radonice 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 2.995.645,00 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4. 
 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 

 

1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748 

 

2) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778 
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4. Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích 
Žadatel: Obec Radonice 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
Celkem ve střetu zájmu:  1 člen „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
 

Název projektu: Chodník ke škole ve Valči 
 
Žadatel: Obec Valeč 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 3.000.000,00 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
2. Chodník ke škole ve Valči 
Žadatel: Obec Valeč 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
Celkem ve střetu zájmu:  1 člen „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
 

Název projektu: Bezpečné zastávky Rvenice 
 
Žadatel: Město Postoloprty 
 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 1.418.183,74 Kč 

 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením výše uvedeného 
projektu / žádosti na seznam vybraných projektů, který bude doporučen k financování dle uvedeného pořadí: 
 
3. Bezpečné zastávky Rvenice 
Žadatel: Město Postoloprty 

 

3) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911 

 

4) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912 
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Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
Celkem ve střetu zájmu:  1 člen „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Projekt spolupráce v rámci operačního programu PRV 
 

O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který přednesl a vysvětlil možnosti čerpání financí pro MAS Vladař s vazbou na 
operační program PRV, kdy by se jednalo o projekt spolupráce na území MAS Vladař. 
 
Jednalo by se především o vyzdvihnutí a podporu „lokální ekonomiky“ v těchto směrech: 

 podpora místních zpracovatelů vlastních produktů 
 pořádání slavností, jarmarků pro možnost ukázky a prodeje lokálních výrobků, kdy tak dojde 

k podpoření místní ekonomiky 
 nákup stanů, ozvučení, stánků s využitím jak pro prodejce tak návštěvníky 
 pomoc místním farmářům, aby se jejich produkty dostávali více na místní trh jak prodeji, tak rovnou 

ke spotřebitelům (restaurace, občerstvení, stravovací jídelny apod.) 
 využití virtuální reality k natočení prostředí u výrobců a zpracovatelů našeho území s možností pak 

zpětné prezentace regionálně nabízených produktů a výrobků 
 možnost využití také katalogové reklamy 

 
Jaké jsou finanční možnosti při podání žádosti s vazbou na projekt spolupráce: 

 dotace ve výši 90% + vlastní zdroje 10% (představa dotace ve výši cca 3,3 mil. Kč) 
 
Přítomní souhlasili s tímto návrhem možnosti čerpání financí na projekt spolupráce tak, jak přednesl p. Ryšavý. 
O dalším postupu a řešení veškeré přípravy budou členové RK MAS informováni. 
 

Předložení textu výzvy a kritérií hodnocení „FNaP a VH“ 15. výzvy IROP (integrovaný záchranný 
systém) 

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

 
Slovo bylo předáno p. Nipauerové, která přednesla návrh připraveného textu výzvy včetně potřebných 
navazujících dokumentů (text výzvy, směrnice č. 02 kritéria pro hodnocení FNaP a VH), které byly členům RK 
MAS zaslány mailem již k posouzení a přípravě případných dotazů, změn před jednáním RK MAS. 
 
Postup administrativních kroků pro úspěšné vyhlášení výzev IROP: 

 Vypracování textu výzvy včetně směrnice č. 02 kritéria pro hodnocení FNaP a VH 
 Schválení návrhu ze strany RK MAS Vladař 
 Zaslání výzvy a navazujících dokumentů na CLLD IROP ke kontrole a schválení (v případě zaslaných 

připomínek ze strany CLLD IROP, jejich zapracování ze strany manažera IROP a opětovné zaslání ke 
kontrole a schválení) 

 Po schválení ze strany CLLD IROP, zadání všech textací a příloh do systému MS2014+ a zaslání ke 
kontrole a schválení na HELP IROP 

 Po schválení ze strany HELP IROP v MS2014+, může být výzva v systému otevřena a dle data 
uvedeného ve výzvě bude vyhlášena a zpřístupněna žadatelům 

 
Členové RK MAS dostali prostor k dotazům a diskusi v rámci výše uvedeného. Jelikož nebyl dán žádný dotaz 
ani návrh změn k připraveným a předaným dokumentům byl dán prostor k hlasování a usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Všichni přítomní souhlasí s navrženou textací níže uvedené výzvy IROP včetně potřebných dokumentů dle 
výše uvedeného. Dále všichni přítomní souhlasí s tím, že pověřují manažera IROP, p. Nipauerovou a vedoucího 
pracovníka SCLLD, ing. Josefa Ryšavého, k tomu, že u uvedené výzvy zapracují případně zaslané připomínky 
ze strany řídících orgánů CLLD IROP a HELP IROP, a to pouze pokud připomínky nebudou zásadního 
charakteru, jako je: 
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 odstranění navrženého kritéria hodnocení FNaP / VH 
 zapracování nového kritéria hodnocení FNaP / VH 
 změna min. a max. hranice alokace výzvy 

 
Výzva IROP 2020: 

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

 
Min. částka na projekt: 0,5 Kč, Max. částka na projekt: 1 902 694,35 mil. Kč 
Schválení textace výzvy včetně navazujících dokumentů a zaslání ke kontrole a schválení na řídící orgány 
IROP 
Schválení a zapracování případných změn (připomínek) požadovaných ze strany CLLD IROP a HELP IROP 
Vyhlášení a otevření výzvy v systému MS2014+ 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

Závěr, diskuse 
 
O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který uvedl, že bude rozeslán dopis s informacemi na nové programové období 
2021 – 2027, kde budou zástupci obcí informováni o následovném: 

 vazba a důležitost spolupráce obcí s MAS Vladař 
 potřebnost územní působnosti nejen pro nové období 2021+ s vazbou na jednotlivé obce, které 

umožňují realizaci strategie MAS na svém území, kdy zase díky realizaci SCLLD můžou obce 
a další subjekty na vyčleněném území čerpat z výzev MAS Vladař 

 
Součástí tohoto průvodního dopisu bude také žádost o souhlasné stanovisko s realizací SCLLD MAS Vladař 
na území dané obce včetně podpisu statutárního zástupce. 
 
Dále p. Ryšavý informoval o současně probíhajících přípravách na nové programové období 2021 – 2027, kdy 
součástí jsou potřebné změny standardizace, změny ve strategii SCLLD MAS Vladař a dalších potřebných 
kroků. 
 
Dále se o slovo přihlásil p. Fronc, který uvedl, že by bylo dobré a vhodné zahájit přípravy na opětovné vydávání 
novin „Vladařské listy“, kde by se čerpali informace z celého území MAS Vladař s vazbou na plnění současné 
realizace naší strategie, ale měl by i představu o uvádění článků, které by informovali akcích v našem území 
a dalších aktivitách. 
 
Dále p. Fronc oznámil, že v návaznosti na již 15. výročí od založení MAS Vladař o.p.s., kdy se na podzim 
tohoto roku bude na počest konat konference k realizaci SCLLD MAS Vladař s vazbou na setkání našich 
zakladatelů, partnerů, členů, příznivců. Dále uvedl, že by se pozvali i zástupci NS MAS, ale i kolegové 
z okolních MASek, kteří s námi spolupracovali a spolupracují do dnes. V této záležitosti již probíhají první kroky 
příprav, aby bylo možné poslat pozvánku s programem akce. Představa zatím je, že by celá konference 
probíhala v Podbořanech a je plánovaná na 2 dny. Termín konání je již stanoven na 26. 11. 2020. Do 20. 6. 
2020 očekává, že by měla být vyhotovena pozvánka s programem celé akce. 
 
Jelikož už nebyl dán žádný bod do diskuse nebo dotaz, jednání bylo ukončeno. 
 
Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci, a dále uvedl, že zápis z 
jednání včetně seznamu vybraných projektů doporučených k financování bude zaslán členům „RK MAS“ ve 
lhůtě do 2 pracovních dní od konaného jednání, kdy lhůta na případné podání připomínek běží od 
předání opět 3 pracovní dny. V případě, kdy neobdrží předseda „RK MAS“ žádné připomínky, bude 
považovat zápis za schválený všemi členy orgánu a obratem předává zápis a seznam projektů / žádostí 
zástupci MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea). 
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V Podbořanech, dne 4. 6. 2020 

 
 

Ing. Zdeněk Vukliševič a p. Jaromír Kubelka 

členové Rozhodovací komise MAS – ověřovatelé, podpis: 

 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 

 
 
 

Za Rozhodovací komisi MAS Vladař: 
 
ing. Karel Honzl 

předseda Rozhodovací komise MAS, podpis: 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1. 1x dokument schválený „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“ 
Příloha č. 2. textace 15. výzvy IROP 2 
 Osnova studie proveditelnosti_verze MAS Vladař 
 Směrnice č. 02 „kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí“ a „kritéria věcného hodnocení“ 
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