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ZÁPIS Z HODNOTÍCÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci věcného 
hodnocení přijatých žádostí výzvy MAS Vladař o.p.s. 

 
„4. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)“ 
 
 

který se konal dne 17. 08. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 
 
 
Přítomni:  členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

   předseda Výběrové komise MAS 

    
   Zástupci MAS Vladař: 
    vedoucí pracovník SCLLD - ing. Josef Ryšavý 
    manažer IROP   - p. Andrea Nipauerová 
 
   Zástupci CRR Karlovy Vary:  - ing. Lenka Modrovičová 
        - p. Kateřina Lidmilová 
 
Program jednání: 
 
1. Prezentace 
2. Hodnotící jednání Výběrové komise 

 
Předání vyplněných kontrolních listů předsedovi Výběrové komise MAS Vladař 
Hlasování a schválení vyplněných kontrolních listů věcného hodnocení 
Sestavení seznamu seřazených projektů (dle výsledků věcného hodnocení) 
Vyhotovení a podpis zápisu z jednání „VK“ 
 
Operační program IROP: 
 
„4. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení I. (IROP5)“ 
 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání II. (IROP4)“ 
 
Operační program OPZ: 
 
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“ 
 

3. Předání projektů – žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a 
přijatelnosti projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace 
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Operační program IROP: 
 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání II. (IROP4)“ 

 
 

4. Závěr 
  

Úvod - prezentace 
 
Před zahájením pracovního jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu. 
 
Člen Výběrové komise p. Trapp podepsal etický kodex v rámci 4. výzvy MAS Vladař, aby se mohl zúčastnit 
hodnotícího jednání Výběrové komise MAS Vladař a tím tak konečného hlasování o výsledném bodovém zisku 
daného projektu / žádosti o podporu. Ostatní členové podepsali etické kodexy na samotném pracovním 
jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, které se konalo dne 7. 8. 2018. 
 

Hodnotící jednání Výběrové komise 
 
Před zahájením jednání Výběrové komise MAS, byly přivítání všichni přítomní a hosté z CRR Karlovy Vary - 
metodik z CRR Karlovy Vary, ing. Lenka Modrovičová a Kateřina Lidmilová, z důvodu provedení monitorovací 
návštěvy v rámci hodnotícího jednání 4. výzvy MAS / IROP 5. 
 
Hodnotící jednání zahájila předsedkyně Výběrové komise MAS p. Heidenreichová a na úvod předala slovo 
paní Nipauerové, která oznámila změnu programu jednání a to v těchto bodech: 
 
Bod 2. Hodnotící jednání Výběrové komise 
Ke dni 10. 8. 2018 byl ukončen proces hodnocení FNaP u 5. výzvy MAS Vladař IROP a ke dni 17. 8. 2018 
bylo teprve ukončeno hodnocení FNaP u 6. výzvy MAS Vladař IROP. Schválené žádosti v procesu FNaP 
budou předány předsedkyni Výběrové komisi MAS k dalšímu procesu hodnocení – věcné hodnocení a budou 
přiřazeni hodnotitelé k vypracování hodnotících posudků. 
 
Z tohoto důvodu nebudou žádosti o podporu těchto výzev součástí hodnotícího jednání VK MAS. 
 
Součástí hodnotícího jednání VK MAS, 17. 8. 2018, nebudou tyto žádosti o podporu příslušné výzvám: 
 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání II. (IROP4)“ 
 
Bod 3. Závěr 
Bude přesunut jako bod 4. 
 
Bod 3. 
Do bodu 3. bude zařazeno předání projektů – žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního 
hodnocení a přijatelnosti projektů členům Výběrové komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné 
dokumentace 
 

Operační program IROP: 
 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání II. (IROP4)“ 
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Po té už se pokračovalo v zahájení hodnotícího jednání Výběrové komise MAS Vladař. Slovo si vzala 
předsedkyně Výběrové komise, která navrhla jako zapisovatele dnešního zápisu z jednání p. Nipauerovou a 
ověřovatelem zápisu byla navržena p. Olga Šoltésová a dala o tomto návrhu hlasovat: 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Po výše uvedeném hlasování paní předsedkyně Výběrové komise MAS překročila k představení hodnocených 
žádostí o podporu a dle seznamu předaných projektů / žádostí o podporu postupně vyzývala hodnotitele 
k představení svého dílčího hodnocení, bodového zisku u jednotlivých kritérií a celkového počtu dosažených 
bodů dle splněných kritérií. 
 
1) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567 
Název projektu:    Přírodní vědy názorně 

 
Žadatel:    Základní škola Žatec, nám. 28. října, okres Louny 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Jiří Kříž    celkem: 65 bodů 
     p. Olga Šoltésová   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Přírodní vědy názorně“ získala celkový počet dosažených 65 bodů a jako dílčí 
hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude 
převzato od hodnotitele, p. Šoltésová. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
2) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568 
Název projektu:    Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání 

 
Žadatel:    Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová  celkem: 65 bodů 
     p. Olga Šoltésová   celkem: 65 bodů 
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Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání“ získala celkový 
počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno 
do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Heidenreichová. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
3) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665 
Název projektu:    Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 

 
Žadatel:    Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Zdeněk Ornst   celkem: 65 bodů 
     p. Ladislav Kubiska   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ získala 
celkový počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude 
přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Ornst. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
4) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666 
Název projektu:    Inovace jazykového vzdělávání 

 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/


    

 
 

 
  
 

MAS VLADAŘ o.p.s. 

Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč 

IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 

 

Stránka 5 z 14 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

Žadatel:    Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Zdeněk Ornst   celkem: 65 bodů 
     p. Jiří Kříž    celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace jazykového vzdělávání“ získala celkový počet dosažených 65 bodů a jako 
dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ 
bude převzato od hodnotitele, p. Kříž. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
5) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667 
Název projektu:    Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 

 
Žadatel:    Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová  celkem: 65 bodů 
     p. Ladislav Kubiska   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani“ získala celkový 
počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno 
do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Kubiska. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
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6) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694 
Název projektu:    Moderní trendy do výuky jazyků 

 
Žadatel:    Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Josef Hořejší   celkem: 65 bodů 
     p. Olga Šoltésová   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Moderní trendy do výuky jazyků“ získala celkový počet dosažených 65 bodů a jako 
dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ 
bude převzato od hodnotitele, p. Hořejší. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
7) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697 
Název projektu:    Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani 

 
Žadatel:    Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová  celkem: 65 bodů 
     p. Zdeněk Ornst   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani“ získala celkový 
počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno 
do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Heidenreichová. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
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Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
8) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699 
Název projektu:    Inovace přírodovědného vzdělávání 
 
Žadatel:    Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Jiří Kříž    celkem: 65 bodů 
     p. Josef Hořejší   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání“ získala celkový počet dosažených 65 bodů a 
jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení 
v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Kříž. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
9) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700 
Název projektu:    Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani 
 
Žadatel:    Základní škola, ul. Školní 1479, okr. Chomutov 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová  celkem: 65 bodů 
     p. Zdeněk Ornst   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani“ získala 
celkový počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude 
přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Ornst. 
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Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlasů 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
10) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876 
Název projektu:    Jazyky multimediálně a bezbariérově 
 
Žadatel:    Základní škola Lenešice, okres Louny, příspěvková organizace 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Olga Šoltésová   celkem: 70 bodů 
     p. Jiří Kříž    celkem: 75 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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 podpořených aktivitách projektu, tedy kolik bude projekt 
naplňovat celkem aktivit dle uvedených možností pod písmeny a) až d). Aktivity pod písmeny c) „konektivita 
školy“ a d) „navyšování kmenových učeben = žáci“ projekt neřeší. Projekt řeší aktivity pod písmenem a) klíčové 
kompetence IROP a pod písmenem b) bezbariérovost, tedy se ve výsledném cíli projektu bude jednat o celkem 
2 podpořené aktivity a), b), bodové hodnocení za toto kritérium splněno v počtu 15 bodů, kdy výsledek věcného 
hodnocení / bodový zisk je: 70 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Jazyky multimediálně a bezbariérově“ získala celkový počet dosažených 70 bodů a 
jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení 
v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Šoltésová. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  6 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 1 hlas 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 70 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
11) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881 
Název projektu:    Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek 
 
Žadatel:    Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny -  příspěvková  
     organizace 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Ladislav Kubiska   celkem: 55 bodů 
     p. Josef Hořejší   celkem: 55 bodů 
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Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 55 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroutek“ získala celkový 
počet dosažených 55 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového hodnocení, které bude přeneseno 
do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. Hořejší. 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:  7 hlasů 
Proti hlasovalo:  0 hlasů 
Zdržel se hlasování: 0 hlas 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 55 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
 
 
12) Projekt / žádost o financování 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893 
Název projektu:    Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění  
     bezbariérového přístupu 
 
Žadatel:    Obec Radonice 
 
Dílčí hodnocení vypracovali hodnotitelé: p. Ladislav Kubiska   celkem: 65 bodů 
     p. Josef Hořejší   celkem: 65 bodů 
  
Hodnotitelé žádosti / projektu představili své dílčí 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: 65 bodů 
 
Nyní se překročilo k samotnému hlasování o schválení kontrolního listu věcného hodnocení, že žádost podaná 
pod názvem projektu „Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového 
přístupu“ získala celkový počet dosažených 65 bodů a jako dílčí hodnocení – zdůvodnění bodového 
hodnocení, které bude přeneseno do „KL“ a hodnocení v MS2014+ bude převzato od hodnotitele, p. 
Kubiska. 
 
p. Trapp oznámil možný střet zájmů vůči tomuto projektu. Hlasování se nezúčastnil a opustil hlasovací 
místnost (zasedací místnost). 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:   6 hlasů 
Proti hlasovalo:   0 hlasů 
Zdržel se hlasování:  0 hlas 
Nezúčastnil se hlasování: 1 hlas 
 
Výsledek hlasování: Po hlasování je výsledným bodovým ziskem projektu / žádosti celkový počet bodů 65 a 
tím tedy toto hodnocení je schváleno jako konečné. 
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Výsledkem z hodnotícího jednání a odsouhlasených / odhlasovaných jednotlivých hodnocení bude vytvořen 
seznam doporučených projektů pro další administrativní krok v hodnocení a to Výběr projektů, který provede 
na svém jednání Rozhodovací komise. Předsedovi Rozhodovací komise bude předán zápis z tohoto jednání, 
dále vyhotovený seznam projektů doporučených k financování, kdy projekty / žádosti o podporu budou 
seřazeny dle dosaženého počtu bodů. Při rovnosti dosaženého počtu bodů určuje pořadí projektu / žádosti 
datum podání žádosti o podporu v systému MS2014+ 
 
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 všechny přijaté projekty / žádosti úspěšně 
prošly věcným hodnocením. 
 
 
Po ukončení hodnocení 4. výzvy MAS Vladař IROP 5 pan Ryšavý oznámil, že se z programu a bodu jednání 
se vyjímá hodnocení přijatých žádostí v rámci operačního programu OPZ a to z důvodu prodloužení lhůty 
vypracování hodnotících posudků ze strany externího experta. Projekty se budou hodnotit na nejbližším 
hodnotícím jednání Výběrové komise MAS Vladař, které je 24. 8. 2018. Na programu jednání tedy nebudou 
hodnoceny a řešeny přijaté žádosti o podporu těchto výzev: 
 
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 

 
„4. výzva MAS Vladař OPZ - Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.“ 
 
 

Předání projektů – žádostí 
 

které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů členům Výběrové 
komise MAS (hodnotitelům) včetně potřebné dokumentace 

 
 

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

 
„5. výzva MAS Vladař IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“ 
 

 
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. 

 
5. výzva MAS Vladař je zaměřena na podporu těchto aktivit – Bezpečnost dopravy. Předsedkyni Výběrové 
komise MAS byly předány tyto dokumenty, které se musí použít v rámci věcného hodnocení, zaměřené 
na aktivitu „Infrastruktura základních škol“ (v elektronické a tištěné podobě): 

 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření 
zamezení střetu zájmů – operační program IROP“ (verze 02/2018, platná a účinná dnem 22. 1. 2018) 

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/
0008959 

Výstavba chodníku v obci Blažim Obec Blažim 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/
0008960 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany Obec Lišany 
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Dostupná v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS a také jako povinná 
příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupní zde: 
 

http://www.vladar.cz/4-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-
celozivostni-uceni-i-irop5-vypis-text-51.html 

 
Bylo připomenuto, že výtah z „IP“ MAS Vladař z kapitoly 5.2 „Věcné hodnocení“ je součástí předané 
prezentace v rámci již proběhlého školení členů VK MAS Vladař pro možnost provádět věcné 
hodnocení. 
 

 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení 
projektů – operační program IROP“ (verze 01/2018, platná a účinná dnem 15. 3. 2018) 
 
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: 
 

http://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00052/122_kriteria_fnap_vecne-hod_irop-1_vyzva-5_final.pdf 
 
 Kontrolní list / HODNOTÍCÍ LIST k věcnému hodnocení: aktivita „Bezpečnost dopravy“ (platný 

od 05. 06. 2018) 
 
Předán v tištěné podobě, dostupný 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, kdy členové Výběrové komise po představení projektů / žádostí o podporu, 
které jsou součástí věcného hodnocení, 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 kontrolních listů 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.10.) 
 
Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS. 

 
Pan Hořejší oznámil možný střet zájmu při věcném hodnocení v rámci 5. výzvy MAS Vladař – bezpečnost 
dopravy, kdy zastává funkci starosty obce Lišany, která je zároveň žadatelem o podporu v této výzvě. Z tohoto 
důvodu nemůže provádět věcné hodnocení a ani se zúčastnit samotného hodnotícího jednání u 5. ýzvy MAS 
Vladař. 
 
Předsedkyně Výběrové komise MAS převzala výše uvedenou dokumentaci a projekty – žádosti o podporu, 
které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) a ta je dále 
předala hodnotitelům k vypracování dílčího hodnocení – hodnotící posudek věcného hodnocení – tedy členům 
Výběrové komise MAS včetně potřebné dokumentace (v tištěné a  elektronické podobě dle výše uvedených dokumentů). 
 
Žádosti o podporu byly předsedkyní Výběrové komise MAS Vladař přiřazeny těmto hodnotitelům 
k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: 
 
 Výstavba chodníku v obci Blažim 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959 
Žadatel:    Obec Blažim 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová, p. Zdeněk Ornst 
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 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960 
Žadatel:    Obec Lišany 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Oto Trapp, p. Olga Šoltésová 
 
 

„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“ 

 

 
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. 

 
6. výzva MAS Vladař je zaměřena na podporu těchto aktivit – Sociální podnikání. Předsedkyni Výběrové 
komise MAS byly předány tyto dokumenty, které se musí použít v rámci věcného hodnocení, zaměřené 
na aktivitu „Infrastruktura základních škol“ (v elektronické a tištěné podobě): 

 Směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s pro hodnocení a výběr projektů, ošetření 
zamezení střetu zájmů – operační program IROP“ (verze 02/2018, platná a účinná dnem 22. 1. 2018) 
 
Dostupná v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS a také jako povinná 
příloha vyhlášené výzvy MAS Vladař, která je dostupní zde: 
 

http://www.vladar.cz/4-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-
celozivostni-uceni-i-irop5-vypis-text-51.html 

 
Bylo připomenuto, že výtah z „IP“ MAS Vladař z kapitoly 5.2 „Věcné hodnocení“ je součástí předané 
prezentace v rámci již proběhlého školení členů VK MAS Vladař pro možnost provádět věcné 
hodnocení. 
 

 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení 
projektů – operační program IROP“ (verze 01/2018, platná a účinná dnem 07. 05. 2018) 
 
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: 
 

http://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00055/143_kriteria-fnap_vecne-hod_irop-4_vyzva-6_final.pdf 
 
 Kontrolní list / HODNOTÍCÍ LIST k věcnému hodnocení: aktivita „Sociální podnikání“ (platný od 

12. 06. 2018) 
 
Předán v tištěné podobě, dostupný 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, kdy členové Výběrové komise po představení projektů / žádostí o podporu, 
které jsou součástí věcného hodnocení, etické kodexy podepsali a předali manažerovi operačního 
programu IROP, p. Nipauerové, k založení a archivaci v kanceláři MAS Vladař. 

 

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_074/
0009074 

Provoz automyčky v Žatci Bander Group s.r.o. 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/
http://www.vladar.cz/4-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-celozivostni-uceni-i-irop5-vypis-text-51.html
http://www.vladar.cz/4-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-celozivostni-uceni-i-irop5-vypis-text-51.html
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 Dokumenty, které jsou nedílnou součástí referenčních dokumentů kontrolních listů 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.12.) 
 
Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS. 

 
Předsedkyně Výběrové komise MAS převzala výše uvedenou dokumentaci a projekty – žádosti o podporu, 
které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) a ta je dále 
předala hodnotitelům k vypracování dílčího hodnocení – hodnotící posudek věcného hodnocení – tedy členům 
Výběrové komise MAS včetně potřebné dokumentace (v tištěné a  elektronické podobě dle výše uvedených dokumentů). 
 
Žádosti o podporu byly předsedkyní Výběrové komise MAS Vladař přiřazeny těmto hodnotitelům 
k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: 
 
 Provoz automyčky v Žatci 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 
Žadatel:    Bander Group s.r.o. 
Dílčí hodnocení vypracují hodnotitelé: p. Monika Heidenreichová, p. Ladislav Kubiska 
 
 
Bylo ještě připomenuto, že věcné hodnocení musí být ukončeno před hodnotícím jednání Výběrové komise 
MAS Vladař a zároveň dílčí hodnocení musí být vypracováno do 5-ti pracovních dní od předání žádostí (viz. 
také kapitola 5.2 „Věcné hodnocení“ interních postupů MAS Vladař). 
 

Závěr 
 

Na závěr jednání předsedkyně „VK MAS“ a většina členů „VK MAS“, uvedli, že se bohužel nemohou dostavit 
na hodnotící jednání, které bude dne 24. 8. 2018. Jelikož by se tohoto jednání zúčastnilo méně jak polovina 
členů „VK MAS“ a nemohla by být zároveň přítomna předsedkyně „VK MAS“ jednání by muselo být zrušeno. 
Po řešení návrhů nového termínu, bylo tedy navrženo: 
 

a) jednání bude dne 24. 8. 2018 zrušeno a přesunuto na nový termín 23. 8. 2018 od 14.00 hodin, v 

prostorách kanceláře MAS Vladař, v Podbořanech 

b) doplnění programu jednání na 23. 8. 2018, a to hodnotící jednání podaných žádostí do 6. výzvy MAS 

Vladař – sociální podnikání 

 
O těchto návrzích v bodě a), b) dala předsedkyně „VK MAS“ hlasovat: 
 
Celkem zúčastněných členů „VK MAS“: 7 členů (viz. prezenční listina z hodnotícího jednání) 
 
Pro hlasovalo:   7 hlasů 
Proti hlasovalo:   0 hlasů 
Zdržel se hlasování:  0 hlas 
 
Výsledek hlasování: Hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař dne 24. 8. 2018 je zrušeno a přesunuto 
na nový termín 23. 8. 2018 od 14.00 hodin, program tohoto jednání je doplněn o hodnocení žádostí podaných 
do 6. výzvy MAS Vladař – sociální podnikání. 
 
Po té 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. 
 
 
 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/
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V Podbořanech, dne 17. 08. 2018 
 
 
Bc. Šoltésová Olga 
ověřovatel zápisu - člen Výběrové komise MAS, podpis: 
 

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

 
Za Výběrovou komisi MAS Vladař: 
 
p. Heidenreichová Monika 
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 17. 8. 2018 
Název přílohy v ELE podobě: „Seznam projektů věcného hodnocení_výzva č.4. IROP 5“ 

 
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.4. IROP 5_výstup pro RK“ 
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