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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS v rámci výběru projektů 
doporučených k financování 

 
 

který se konal dne 31. 10. 2018 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 
      manažer PRV   - p. Ladislav Vopat 
 
Program jednání: 
 
 Prezentace 

 Jednání Rozhodovací komise 

- 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: 
 
„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.“ 
 
Grantová výzva Plzeňského kraje: 

 

- Výběr projektů (žádostí) v rámci GP PK 2018 se zaměřením na kulturní, společenské a sportovní 
aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel na území MAS Vladař v Plzeňském kraji 

 
 Různé 
 Závěr, diskuse 

Prezentace 
 

Před zahájením jednání Rozhodovací komise Mas Vladař, se přítomní zapsali na prezenční listinu a podepsali 
etické kodexy v rámci výběru projektů, které budou doporučeny k financování. 

 
Jednání Rozhodovací komise 

 
Jednání Rozhodovací komise zahájil předseda, ing. Karel Honzl, který vyzval přítomné, zda mají nějaký návrh 
na změnu programu jednání. P. Ryšavý požádal o provedení změny v programu jednání, a do bodu „Jednání 
Rozhodovací komise“ zařadit operační program „PRV“ – projednání změny věcného hodnocení v rámci 1. 

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


    

 
 

 
  
 

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 

 

Stránka 2 z 6 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

výzvy „PRV“. Dále před bod „Různé“ zařadit bod „projednání změny výše alokace pro 2. výzvu PRV 
(rozdělení alokace na období 2019 a 2020)“. Jelikož nikdo nepodal již žádný návrh ani námitku, bylo 
překročeno k hlasování, tedy ke schválení dnešního programu jednání „RK MAS“. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se sestaveným programem jednání 
včetně doplnění nových bodů, dle kterého bude dále pokračovat jednání „RK MAS“: 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Dále bylo navrženo, že zapisovatelem jednání „RK MAS“ bude p. Nipauerová a ověřovatelem zápisu bude p. 
Peterka a p. Vukliševič. 
 
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: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Operační program IROP: 
 
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání II. (IROP4)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila výzvu a přijaté projekty, respektive 
žádost o podporu do 6. výzvy MAS Vladař (IROP 4 – sociální podnikání) byla podána jedna žádost o podporu. 
Žadatelem je společnost Bander Group s.r.o. Projekt byl představen dle připravené prezentace, více v příloze 
č. 1. tohoto zápisu. Dále zmínila proces hodnocení, tedy úspěšné splnění FNaP, následně nesplnění podmínek 
VH, odvolání žadatele, vyhodnocení odvolání Kontrolní komisí MAS Vladař jako důvodné, splnění podmínek 
VH v opravném hodnocení. Byla také přednesena výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), 
která byla určena pro 6. výzvu MAS Vladař, ze které vyplývá, že do další výzvy zbývá alokace dostatečná a 
podaná žádost o podporu je se svými „CZV“ v alokaci výzvy. 
 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „6. výzva MAS Vladař 

IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. 
(IROP4)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 7.000.000,00 Kč 

 
- Celková alokace, která by měla být čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální 

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

žadatele): 3.500.000,00 Kč 
 

- Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 
3.500.000,00 Kč 

 
Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy, nebyl 
ze strany „RK MAS“ ani řešen seznam „Náhradních projektů“. 
 
Zbývající alokace, která se v této výzvě nevyčerpala, částka celkem 3.500.00,00 Kč. 
 

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


    

 
 

 
  
 

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 

 

Stránka 3 z 6 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

Předseda Rozhodovací komise MAS (dále jen „RK MAS“) přednesl předaný seznam projektů doporučených 
k financování ze strany Výběrové komise MAS (dále jen „VK MAS“). A dal prostor k diskusi. 
 
Jan Fronc se k projektu navrhuje postavit negativně. Projekt má on i další nepřítomný člen RK za neefektivní 
pro území MAS Vladař tj. nesplňující podmínky SCLLD MAS Vladař a táže se, jaké jsou kompetence RK. 
 
Josef Ryšavý cituje z dokumentu Interní postupy pro hodnocení projektů IROP, pravidel dané výzvy -  
směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení 
střetu zájmů Operační program IROP“, která byla schválena a účinná dnem ve verzi 02/ 2018 od 22. 1. 
2018. Přednesena byla přímo kapitola č. 5.3 „Výběr projektů“: 
 

„Rozhodovací komise dle aktuální alokace výzvy a celkových způsobilých výdajů žádostí vybere projekty s nejvyšším 
dosaženým bodovým hodnocením a označí je jako určené k financování. Při rovnosti dosaženého počtu bodů u projektů, 

kde celková alokace může podpořit pouze jeden z projektů, je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu. V průběhu 
procesu výběru projektů k financování, není možné, aby členové Rozhodovací komise měli možnost komunikovat se 

žadateli. Rozhodovací komise nemůže měnit bodové hodnocení projektů ani jejich pořadí.“ 

 
Přítomní členové RK MAS se jednotně shodli na názoru, že v tomto případě se nejedná o metodu LEADER, 
o kterou všem neustále jde, a chtějí ji prosazovat a v rámci organizací MASek takto fungovat. Členové RK 
MAS si pak nepřipadají vůbec jako prospěšný a svobodně uvažující orgán, který by měl hodnotit a prosazovat  
ty projekty, které dle jejich znalosti celého území budou skutečně pro všechny užitečné a ve své realizaci 
logické a prospěšné. 
 
Na popud předsedy „RK MAS“ a manažerky OP IROP byla diskuse vrácena k věcné specifikaci toho, co vadí 
doporučení projektu k financování. 
 
Jako první byla uvedena potřebnost konkrétního záměru, členové „RK MAS“ shodně s „VK MAS“ (která ovšem 
toto hodnotit nemohla, neb nebylo takové věcné kritérium VH), že realizace konkrétního záměru auto myčky 
není v místě realizace (město Žatec) potřebná, neb zde je síť 6ti myček a navrhovaný projekt není ničím 
inovativní (obdobná bezkontaktní myčka byla spuštěna cca před rokem). Rozhodovací komise se domnívá, 
že projekt je jen obálkou pro podporu podnikatelského záměru, který se jako sociální podnik tváří na dobu 
udržitelnosti. V rámci podpory 95% dotace, projektu s CZV 3,5 mil. Kč se žadatel zavazuje zřídit jedno pracovní 
místo pro osobu z podporovaných CS. Jeden z přítomných také zmínil, že společnost je nová, nemá sídlo 
v území MAS Vladař a stavba bude provedena na orné půdě, resp. po jejím vynětí. A. Nipauerová upozornila, 
že námitka stáří podniku, sídlo, i ochrana zemědělského půdního fondu nejsou pro hodnocení relevantní, 
projekt splňuje všechna kritéria hodnocení FNaP. 
 
Josef Ryšavý navrhl vrátit se k hodnocení potřebnosti projektu pro území a plnění SCLLD MAS Vladař. Pan 
Honzl zmínil, že vyhlášením výzvy na podporu sociálních podniků byla deklarována potřebnost podporovat 
projekty na vznik a rozvoj sociálního podnikání. Mezi tím promítl Ryšavý dokument Finanční plán a indikátory 
SCLLD MAS Vladař, v kapitole indikátory na stránce opatření IROP4. Zde se odkázal na indikátory SCLLD 
vytvoření pracovních míst, např. indikátor č. 1 04 03 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné skupiny. Schválená strategie počítá s vytvořením celkem 10 takových 
pracovních míst při využití celkové alokace 7 mil. Kč. Hodnocený projekt se zavazuje za 95% z 3,5 mil Kč 
vytvořit takové místo jen 1. Výsledná cena za jednotku tak cca 3,5x přesahuje původní plán max. nákladu na 
vytvoření pracovního místa z CS. 
 
Členové „RK MAS“ v diskusi souhlasí s nerelevancí hodnocení projektu z hlediska sídla žadatele a nerozporují 
výsledky FNaP. Diskutují nad výběrovými kritérii a nemožností hodnotit prospěšnost, efektivitu projektu jako 
takovou. Dopad projektu značně přesahující odhadované náklady na plnění indikátorů, tedy i přijaté strategie 
jako takové nadále mají za nedostatečné. V diskusi se vyjádřil každý ze členů „RK MAS“, manažeři MAS podali 
všechny požadované informace a tak předseda dává hlasovat o usnesení: 
 
Hlasování, usnesení: 
 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí a schvalují k financování z alokace 
SCLLD MAS Vladař OP IROP, dle seznamu vybraných projektů výzvy, které byly „RK MAS“ předány „VK 
MAS“ v následujícím pořadí: 
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1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 
 

 
Název projektu:  Provoz automyčky v Žatci 
Žadatel:   Bander Group s.r.o. 
Bodové hodnocení:  dosažený celkový počet 45 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 3.500.000,00 Kč 
 

Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1. 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  0 
PROTI hlasovalo:  6 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Manažeři MAS upozornili na mezeru v pravidlech – ty s neschválením seznamu nepočítají, „RK MAS“ tedy 
pověřila manažery dalším postupem ve smyslu zajištění respektování metody LEADER, tedy zachováním 
možnosti rozhodnout v orgánech MAS o smysluplnosti projektů splňujících měřitelná kritéria výzev, ale 
nenaplňujících schválenou SCLLD MAS Vladař. 
 
 
Operační program OPZ: 
 
„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“ 
 
Před zahájením jednání tohoto bodu programu, p. Fronc oznámil, že se dále nezúčastní jednání v tomto bodě 
pro možný střet zájmů vůči projektům v rámci 3. výzvy OPZ a opustil zasedací místnost MAS Vladař. P. Ryšavý 
představil žádosti o podporu 3. výzvy OPZ a poté oznámil, že žadatelé u 3. výzvy operačního programu OPZ, 
jsou zařazeny na seznam projektů, které úspěšně splnily  potřebné kroky hodnocení a jsou se svými 
způsobilými výdaji v alokaci výzvy, tudíž mohou přítomní členové „RK MAS“ překročit již k samotnému 
hlasování. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí se zařazením uvedených projektů 
/ žádosti 3. výzvy OPZ na seznam vybraných projektů, který budou doporučeny k financování dle uvedeného 
pořadí a budou tak předány k dalšímu kroku hodnocení: 
 

Projekt č. Název projektu Název žadatele 
Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Celkové způsobilé výdaje 

*0009784 NOVÝ IMPULS Nadace Valeč v Čechách nadace 80 Splnil podmínky VH 1 997 225,00 Kč 

*0009844 POZITIVNÍ ZMĚNA  LEADER ACADEMY o.p.s. o.p.s. 77,5 Splnil podmínky VH 5 998 475,00 Kč 

 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
    1 člen se nezúčastnil jednání tohoto bodu programu,  
    hlasování se zúčastnilo tedy 5 členů „RK MAS“ 
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PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Grantová výzva Plzeňského kraje (PK): 
 
(Výběr projektů (žádostí) v rámci GP PK 2018 se zaměřením na kulturní, společenské a sportovní aktivity dětí, 
mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel na území MAS Vladař v Plzeňském kraji) 
 
p. Ryšavý představil jednotlivě přijaté žádosti této výzvy, kdy se jedná o tyto žadatele: 
- obec Nečtiny 
- zapsaný spolek Kos manětínský 
- město Manětín 
 
Byla přednesena alokace grantové výzvy, způsobilé výdaje jednotlivých žádostí ze strany žadatelů a zbývající 
alokace grantové výzvy. 
 
Po diskusi členů „RK MAS“ dal předseda hlasovat o usnesení níže uvedeného znění. 
 
Hlasování, usnesení: 
 
Předseda „RK MAS“ dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí: 

1) se zařazením uvedených projektů / žádosti Grantové výzvy PK na seznam vybraných projektů, které 
budou doporučeny k financování dle uvedeného pořadí a dle CZV jednotlivých přijatých žádostí o 
podporu 

2) s vyhlášením 2. grantové výzvy PK, která bude na zbývající alokaci z 1. grantové výzvy PK 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 
Operační program PRV: 
 
- projednání změny věcného hodnocení v rámci 1. výzvy „PRV“ 
 
Tato část je řešena samostatným zápisem ze strany manažera operačního programu PRV p. Vopata a není 
součástí tohoto zápisu. 
 

Projednání změny výše alokace pro 2. výzvu PRV 
(rozdělení alokace na období 2019 a 2020) 

 
Tato část je řešena samostatným zápisem ze strany manažera operačního programu PRV p. Vopata a není 
součástí tohoto zápisu. 

 
Různé 

 
V další části jednání, dostal slovo p. Ryšavý, který informoval všechny přítomné o prezentaci MAS Vladař na 
půdě magistrátu Ústeckého kraje, dne 22. 10. 2018, kde probíhalo zasedání zastupitelů a zástupci MAS Vladař 
(vedoucí SCLLD p. Ryšavý, manažer operačního programu PRV p. Vopat, manažer operačního programu 
IROP p. Nipauerová a předseda Správní rady MAS p. Fronc), prezentovali i s ostatními MASkami Ústeckého 
kraje svou činnost a důležitost v daném území. Více je možné se dočíst také na webových stránkách MAS 
Vladař: 
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http://www.vladar.cz/mas-vladar-se-prezentovala-na-zasedani-zastupitelu-usteckeho-kraje-22-10-2018-vypis-
clanek-194.html 

 
a 
 

http://www.vladar.cz/novy-program-usteckeho-kraje-podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-vypis-clanek-
195.html 

 

Kdy se jedná o podpoření, ze strany Zastupitelů Ústeckého kraje, nového programu Ústeckého kraje - Podpora 
komunitního života na venkově. Program byl schválen a Místní akční skupiny Ústeckého kraje budou v roce 
2019 realizovat program podpory komunitního života na venkově. MAS Vladař tak bude formou výzvy 
podporovat spolky, veřejný prostor, vzdělávání i sport a kulturu na území obcí MAS Vladař v Ústeckém kraji. 

 
Závěr, diskuse 

 
V rámci diskuse p. Fronc opět otevřel otázku „Leader Fest 2019“, který se bude konat v Žatci. A Vyzval 
všechny přítomné k zahájení potřebných kroků příprav na tuto akci. Dále připomněl, že se blíží čas a je nutné 
zaslat pozvánky na Valnou hromadu MAS, která se koná 29. 11. 2018 v zasedací místnosti městského úřadu 
Podbořany. Tím byla ukončena diskuse. 
 
Na závěr jednání předseda „RK MAS“ poděkoval všem přítomným za spolupráci, a dále uvedl, že zápis 
z jednání za IROP, nyní bez seznamu vybraného projektu doporučených k financování, bude předán / zaslán 
členům „RK MAS“ do 2 pracovních dní od konaného jednání, a lhůta na případné podání připomínek běží od 
předání 3 pracovní dny. V případě, kdy neobdrží předseda „RK MAS“ žádné připomínky, bude považovat zápis 
za schválený všemi členy orgánu a obratem předává zápis bez seznamu projektu / žádostí zástupci MAS 
Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea). 
 
 
 
 
V Podbořanech, dne 01. 11. 2018 
 
 
Ing. Zdeněk Vukliševič a p. Bohumil Peterka 

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 „představení projektu přijaté žádosti – „RK MAS“ v rámci výběru projektů  
  doporučených k financování 
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