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ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS v rámci předání žádostí 
určených k věcnému hodnocení vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s. v operačním 

programu IROP 
 

který se konal dne 19. 02. 2020 od 14.00 hodin v kanceláři MAS Vladař 
 
 
Přítomni:  členové Výběrové komise dle prezenční listiny 

(originál je archivován v kanceláři MAS Vladař) 

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

 

Program jednání: 
 
1. Prezence 
 
2. Volba předsedy / předsedkyně Výběrové komise MAS Vladař 
 
3. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 

operačního programu IROP  
 
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: 
 
„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
III. (IROP5)“ 

 
4. Závěr, diskuse 
 

1. Prezence, úvod 
 

Před zahájením pracovního jednání se přítomní zapsali na prezenční listinu. 
 
Před zahájením samotného jednání, p. Nipauerová přivítala přítomné, uvedla pár organizačních záležitostí 
s vazbou i na program jednání, kdy je nutné nejdříve navrhnout a zvolit předsedu / předsedkyni Výběrové komise 
MAS, aby bylo možné zahájit jednání. 
 
Dále uvedla, že všem členům Výběrové komise MAS, dále jen „VK MAS“, byla mailem zaslána pozvánka na 
pracovní jednání MAS Vladař, 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 nově zvolenému 
předsedovi VK MAS, a mohlo se tak zahájit věcného hodnocení projektů – přijatých žádostí. Všem členům VK MAS 
bylo také oznámeno a připomenuto, že byly již rozeslány pozvánky na hodnotící jednání všem členům VK MAS a 
též metodikovi CRR - Ing. Modrovičové. 
 
O slovo se přihlásil p. Ryšavý, který na úvod ještě přednesl změnu ve skladbě členů VK MAS, která nastala 
v důsledku složení mandátu p. Kříže, a navržení a schválení nového člena na Valné hromadě MAS, dne 12. 12. 
2019. 
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Poté se již překročilo k dalšímu bodu jednání. 

 
2. Volba předsedy / předsedkyně Výběrové komise MAS Vladař 

 

Aby bylo možné zahájit celé jednání VK MAS, byla hned na úvod řešena potřeba volby předsedy / předsedkyně 
VK MAS, a to z důvodu ukončení platnosti mandátu členů VK MAS v roce 2019 a také změny členství současných 
členů, viz níže uvedené, kdy dne 12. 12. 2019 probíhala Valná hromada MAS. 
 
Seznam členů Výběrové komise MAS Vladař, s platností od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2020: 
 
p. Heidenreichová Monika 
p. Šoltésová Olga 
p. Bartošová Martina 
p. Ornst Zdeněk 
p. Syrovátka Vladislav 
p. Raul Stanislav 
p. Trapp Oto 
p. Ladislav Kubiska 
p. Bulín Václav 
 
Nyní byl dán prostor všem přítomným, aby podali návrh na předsedu nebo předsedkyni VK MAS. Kdy na základě 
potřeb bylo ze strany p. Nipauerové předneseny povinnosti a vazby na činnost jak Výběrové komise MAS, tak 
předsedy / předsedkyně. Vznikla diskuse. S konečnou platností byla navržena p. Bartošová Martina, která 
s návrhem souhlasila a tak bylo možné překročit ke kroku volby předsedkyně VK MAS na další období, a to 
s platností od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2020. 
 
Hlasování, usnesení: 
Vedoucí pracovník SCLLD dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že předsedkyní Výběrové 
komise MAS Vladař bude navržená p. Bartošová Martina. 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „VK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  5 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování: 1 
 
Poté pokračovala v jednání p. Bartošová, která požádala o přednesení programu jednání a vyzvala přítomné, zda 
má někdo návrh na změnu nebo doplnění. Jelikož nikdo z přítomných nevznesl žádné námitky, přešlo se 
k hlasování o usnesení o schválení dnešního programu jednání. 
  
Hlasování, usnesení: 
p. Bartošová dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s  programem jednání: 
 
Celkem přítomných členů: 6 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:  6 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování: 0 
 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která uvedla, že před jednáním již s vazbou na Věcné hodnocení 10. výzvy 
IROP 5 je potřeba podepsat etické kodexy a vyzvala tak přítomné, aby nahlásili svůj případný střet zájmu vůči 
projektu / projektům, které jsou součástí 10. výzvy IROP 5. 
 
O slovo se přihlásil p. Kubiska, který uvedl, že je ve střetu zájmu s vazbou na podanou žádost o podporu ZŠ a 
MŠ Tuchořice, jelikož zastává funkci starosty obce, kdy obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Tuchořice. Etický kodex 
tedy nepodepsal a není možné, aby se zúčastnil samotného jednání VK MAS, fáze kde proběhne již hlasování a 
schválení konečných výsledků věcného hodnocení celé 10. výzvy IROP 5. 
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3. Předání potřebných informací a dokumentů v rámci zahájení Věcného hodnocení přijatých žádostí 

operačního programu IROP 
 

Operační program IROP 
 

„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení III. (IROP5)“ 

 
 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 formálního hodnocení a přijatelnosti projektů, aby bylo možné zahájit další krok hodnocení, a to samotné věcné 
hodnocení projektů – žádostí o podporu, které jsou uvedeny v tabulce na str. 4. „seznam žádostí o podporu v rámci 
úspěšného hodnocení FNaP vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.“. 
 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která informovala o proběhlé II. modifikaci 10. výzvy IROP 5 s vazbou na potřebné 
navýšení alokace výzvy. Důvodem změny je rozhodnutí Rozhodovací komise MAS Vladař o podpoření více přijatých 
žádostí o podporu, které úspěšně splní Formální hodnocení a přijatelnost projektů a Věcné hodnocení, s přihlédnutím 
na zbývající částku alokace, která nebyla vyčerpána v 9. a 11. výzvě MAS Vladař s vazbou na opatření IROP 5 a 
hodnocení na ŘO IROP při ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti). Modifikace byla dne 11. 2. 2020 schválená a 
potvrzena ŘO IROP v systému MS2014+. 
 

 
AKTUALIZACE ALOKACE 10. výzvy IROP 5 
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SEZNAM ŽÁDOSTÍ o podporu v rámci úspěšného hodnocení „FNaP“ vyhlášené výzvy MAS 
Vladař o.p.s. 

 

„10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení III. (IROP5)“ 

 

 
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. 
 
10. výzva MAS Vladař je zaměřena na podporu těchto aktivit – Infrastruktura základních škol. 
 
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 03/2019, platná a účinná dnem 28. 1. 2019) 

 

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/11-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-

celozivotni-uceni-iv-irop5-vypis-text-97.html 
 

Bylo připomenuto, že výtah z „IP“ MAS Vladař z kapitoly 4.2 „Věcné hodnocení“ je součástí předané prezentace v 
rámci již proběhlého školení členů VK MAS Vladař pro možnost provádět věcné hodnocení. Upravuje se termín 
vyhotovení hodnotícího posudku VH, a to, určený hodnotitel vypracuje hodnotící posudek nejpozději do 
data jednání VK MAS – hodnotící jednání. V tomto případě, tedy do 1. 3. 2020. 

 
 Směrnice č. 02 „Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení projektů – 

operační program IROP“ (verze 01/2019, platná a účinná dnem 17. 06. 2019)  

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_075/0012285 
Modernizace odborných učeben v 

ZŠ Manětín 
Základní škola Manětín, příspěvková 

organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 Učebna pro výuku přírodních věd 
Základní škola a Mateřská škola, 
Žatec, Jižní 2777, okres Louny 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290 
Přírodovědné předměty v moderním 

pojetí 
Základní škola Žatec, Komenského 

alej, 749, okres Louny 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 
Jazyková učebna s novými 

technologiemi 
Základní škola Žatec, Komenského 

alej, 749, okres Louny 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 Učebna cizích jazyků a informatiky 
Základní škola a Mateřská škola, 
Žatec, Jižní 2777, okres Louny 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420 
Vybudování multifunkční učebny na 

základní škole Tuchořice 

Základní škola a Mateřská škola 
Tuchořice, okres Louny, 
příspěvková organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430 
Modernizace odborné výuky na ZŠ 

Petrohrad 
Obec Petrohrad 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457 
Modernizace odborné výuky na ZŠ 

Chbany 

Základní škola a Mateřská škola 
Chbany, okres Chomutov, 
příspěvková organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012475 
Venkovní víceúčelová učebna a 
bezbariérové sociální zařízení 

Základní škola a Mateřská škola 
Vroutek, okres Louny -  příspěvková 

organizace 
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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://vladar.cz/10-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-celozivotni-

uceni-iii-irop5-vypis-text-96.html 
 

 HODNOTÍCÍ LIST k vypracování hodnotícího posudku věcného hodnocení: aktivita „Infrastruktura 
základních škol“ (platný od 03. 09. 2019)  

 

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 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. 4.) 

 

Dostupné v elektronické podobě ve složce pro hodnocení Výběrové komise MAS.  
 
Předsedkyně VK MAS převzala výše uvedenou dokumentaci a projekty – žádosti o podporu, které byly úspěšně 
vyhodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektů (FNaP) a dále je předala hodnotitelům k vypracování 
hodnotící posudku věcného hodnocení – tedy členům VK MAS včetně potřebné dokumentace (v tištěné a elektronické podobě 

dle výše uvedených dokumentů).  

 
Žádost o podporu byla předsedkyní VK MAS Vladař přiřazena těmto hodnotitelům k vypracování hodnotícího posudku 
věcného hodnocení: 
 
Viz příloha č. 1. zápisu – tabulka přiřazených hodnotitelů pro hodnocení žádosti o podporu hodnocení – 10. výzva MAS 
Vladař IROP 5 

 
 

Závěr, diskuse 
 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která informovala přítomné o přehledu čerpání v operačním programu IROP od 
roku 2018, dosud, kdy aktualizace proběhla k 3. 1. 2020. Dále byl předán aktuální harmonogram plánovaných výzev, 
které se budou vyhlašovat v roce 2020 včetně informací o jejich zaměření a podporovaných aktivit. Materiály byly 
předány v tištěné podobě a veškeré informace jsou také dostupné na webových stránkách MAS Vladař. 
 
P. Nipauerová ještě zopakovala, že dne 2. 3. 2020 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, a to 
od 14.00 hodin v prostorách kanceláře MAS Vladař v Podbořanech. Do té doby určení hodnotitelé 10. výzvy IROP 
5 vypracují hodnotící posudky, a to nejpozději k datu 1. 3. 2020. 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. 
 
Na závěr jednání bylo všem poděkováno za jejich účast a pozornost. 
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V Podbořanech, dne 21. 02. 2020 
 

 
Za MAS Vladař: 
 
p. Andrea Nipauerová 

manažer operačního programu IROP – zapisovatel, podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
příloha č. 1. zápisu 1x tabulka přiřazených hodnotitelů pro hodnocení žádosti o podporu hodnocení – 10. výzva  
  MAS Vladař IROP 5 
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