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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍ KOMISE MAS Vladař 
který se konal dne 19. 12. 2019 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: 
 
„11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení IV. (IROP5)“ 

 
3. 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. 

 
 

Volba předsedy Rozhodovací komise MAS 
 

Aby bylo možné zahájit celé jednání RK MAS, byla hned na úvod řešena potřeba volby předsedy Rozhodovací 
komise MAS Vladař, a to z důvodu ukončení platnosti mandátu členů RK MAS v roce 2019, kdy dne 12. 12. 
2019 probíhala Valná hromada MAS. Členství současných členů RK MAS zůstalo bez změny, a tak bylo 
možné překročit ke kroku volby předsedy RK MAS na další období, a to s platností od 13. 12. 2019 do 12. 12. 
2021. 
 
Na předsedu RK MAS byl opět navržen ing. Karel Honzl. Jelikož nikdo nepodal jiný návrh ani se nevyjádřil 
negativně k tomuto návrhu, mohlo se překročit k samotnému hlasování o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Navržený předseda RK MAS ing. Karel Hoznl dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s tím, že 
od 13. 12. 2019 bude opět vykonávat funkci předsedy Rozhodovací komise MAS Vladař. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
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PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
Poté již celé jednání Rozhodovací komise vedl ing. Karel Honzl. Předseda „RK MAS“ vyzval přítomné, zda 
mají nějaký návrh na změnu programu jednání. O doplnění programu se přihlásila p. Nipauerová a p. Ryšavý. 
 
p. Ryšavý požádal o doplnění programu v rámci potřeby Grantové výzvy Plzeňského kraje. 
 
p. Nipauerová požádala o doplnění programu v rámci volby předsedy Rozhodovací komise MAS Vladař o.p.s. 
a dále změny Harmonogramu výzev na rok 2019 a návrh nového Harmonogramu pro rok 2020 za operační 
program IROP, dále řešení přesunu zbývající finanční alokace z fiše IROP 1 do fiše IROP 5, tak jak vyplynulo 
na jednání Valné hromady MAS dne 12. 12. 2019. 
 
Hlasování, usnesení: 
Zástupci MAS Vladař dali hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s doplněním programu jednání dle 
výše uvedeného, a program jednání bude mít tyto změny v pořadí bodů dnešního jednání: 
 
1) bod 2. Volba předsedy Rozhodovací komise MAS 
2) bod 3. Jednání Rozhodovací komise, výběr projektů 
3) bod 4. Harmonogram výzev IROP, změna výzev pro rok 2019, návrh vyhlášení výzev na rok 2020 
4) bod 5. Změna alokace fiší IROP – přesun zbývající alokace fiše IROP 1 na fiši IROP 5 
5) bod 6. Grantová výzva Plzeňského kraje 
6) bod 7. 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. 
Fronc 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 
 

„11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
IV. (IROP5)“ 
 
Po proběhlém hlasování dostala slovo p. Nipauerová, která představila projekt, v součinnosti s přijatou žádostí 
o podporu. Do 11. výzvy MAS Vladař (IROP 5 – aktivita SOŠ a VOŠ) byla podána jedna žádost o podporu. 
Žadatelem je Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 
organizace. Projekt byl představen dle dostupných informací a dokumentů, které jsou součástí podané žádosti 
o podporu, převážně se čerpalo ze studie proveditelnosti a které byly všem členům „RK MAS“ zaslány 
s pozvánkou na dnešní jednání. 
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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 10. výzvu 
MAS Vladař. 

 
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „11. výzva MAS Vladař 

– IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)““ byla 
odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.105.263,15 Kč 

 

- Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatou žádostí, která splnila formální 
hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast 

žadatele): 1.999.963,00 Kč 

 
- Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace, bude použita na čerpání alokace u 10. výzvy 

IROP 5, kde je v současné době finanční převis v důsledku podaných žádostí o podporu: 105.300,15 Kč 
 

Jelikož není překročena určená výše alokace výzvy, a žadatel bude čerpat částku v této alokaci, která byla 
určena pro 11. výzvu MAS Vladař – IROP 5, 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, 

je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ / ISKP14+ 
 

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

 
Vybraný projekt / žádost určená 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 bude projekt / žádost označen a určen k financování: 
 

 
 

Název projektu: Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory  
 vzdělání 
Žadatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a  
 ekologická, Žatec 
Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 60 bodů 
 
Výše alokace CZV uvedená v žádosti: 1.999.963,00 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. Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání 

Žadatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 

 

1) Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803 
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PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 

 
Harmonogram výzev IROP, změna výzev pro rok 2019, návrh vyhlášení výzev na rok 2020 

 
O slovo se přihlásila p. Nipauerová, která konstatovala a vysvětlila, že v důsledku současného vytížení 
pracovníků IROP a celkové administrativní zátěže, navrhuje, aby se vyhlášení výzev č. 14. IROP 3 (sociální 
infrastruktura) a č. 15. IROP 4 (sociální podnikání) přesunulo již na rok 2020. Členům RK MAS byl před jednáním 
zaslán návrh znění nového harmonogramu výzev pro rok 2020, který byl přednesen, viz příloha tohoto zápisu. 
Jelikož nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku ani dotaz, dal pan předseda prostor k hlasování. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s výše uvedeným návrhem p. 
Nipauerové o přesunutí 14. a 15. výzvy IROP k vyhlášení na rok 2020 a s celkovým zněním návrhu 
Harmonogramu výzev pro rok 2020, viz příloha č. 2. tohoto zápisu. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 

Změna alokace fiší IROP – přesun zbývající alokace fiše IROP 1 na fiši IROP 5 
 
V návaznosti na konání Valné hromady MAS Vladař, dne 12. 12. 2019, kde bylo předneseno a prezentováno i 
čerpání v operačním programu IROP, byla část diskuse zacílena na vzniklý převis 10. výzvy IROP 5, který je ve 
výši 4.073.394,60 Kč (pozn.: 95 %), kde byl tedy podpořen a schválen návrh o podání žádostí o změnu o přesunu 
zbývající alokace z IROP 1 ve výši 2.922.720,80 Kč (pozn.: 95 %) do fiše IROP 5. 
 
Jelikož s tímto souhlasili i přítomní členové RK MAS, dal pan předseda hlasovat o usnesení. 
 
Hlasování, usnesení: 
Předseda RK MAS dal hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s výše uvedeným, a to, že bude 
podána žádost o změnu, aby bylo možné podpořit další z podaných žádostí u 10. výzvy IROP 5, které splní 
podmínky všech potřebných administrativních kroků hodnocení a dále pověřuje pracovníky MAS Vladař, aby 
provedli veškeré potřebné kroky k podání a dořešení potřebné žádosti o změnu s vazbou na SCLLD MAS 
Vladař – finanční plánování a čerpání v IROP. 
 
Celkem přítomných členů: 7 členů „RK MAS“ 
 
PRO hlasovalo:   7 
PROTI hlasovalo:  0 
ZDRŽEL se hlasování:  0 
 
 

Grantová výzva Plzeňského kraje 
 

Tato část bude řešena samostatně v rámci podmínek Grantové výzvy Plzeňského kraje a není tak součástí 
zápisu IROP. Byly předány potřebné informace o výběru projektů, které byly čerpány z jednání ze dne 3. 12. 
2019. 
 

Závěr, diskuse 
 
Do diskuse se přihlásil o slovo p, Ryšavý, který přednesl další potřebné informace k níže uvedenému: 
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- článek 20 operační program PRV, a to jak s vazbou na probíhající přípravu vyhlášení výzvy, tak chystané 
podmínky pro žadatele, které budou předány členům RK MAS k jednání a schválení, dále informace o 
současně probíhajícím informování o chystané výzvě v území MAS Vladař 

- dále proběhlo předání informací k operačnímu programu OP (čerpání, doplnění žádostí dle požadavků 
řídícího orgánu v otevřených výzvách, řešení problematiky ze strany žadatelů) 

- operační program OPŽP a důvody, proč se ve vyhlášených výzvách nečerpalo, jenž plynuly hlavně v 
nešťastně nastavených podmínkách řídícího orgánu životního prostředí, které pak byly pro žadatele často 
značnou překážkou nebo nevýhodou v území MAS Vladař 

 
K bodu o OPŽP navázal p. Fronc, který konstatoval, že by bylo opravdu vhodné začátkem roku oslovit členku 
Správná rady MAS p. Hamouzovou, jakožto starostku města Žatce a současně i senátorku a požádat ji o 
možnost zprostředkování osobní schůzky zástupců MAS Vladař se zástupci ministerstva MMR a ŽP, kde by 
bylo na místě přednést současné nastavování podmínek výzev a operačních programů, které jsou častokrát 
neslučitelné v praxi s možnostmi žadatelů na malých obcích a podobně. 
 
Na toto reagoval p. Ryšavý, že by bylo vhodné, pokud se takováto schůzka podaří uskutečnit, připravit za MAS 
Vladař prezentaci MAS, jejího území, potřeb a současného čerpání z operačních programů. 
 
Dále p. Fronc navázal na současnou situaci v MAS Vladař, kdy se shání manažer / manažerka operačního 
programu PRV jako krátkodobá pomoc / záskok za sl. Gubíkovou, než se vrátí z mateřské dovolené. Požádal 
tak přítomné, kdyby měli koho doporučit, ať se obrátí na něj nebo přímo na p. Ryšavýho. 
 
Dále se o slovo přihlásil p. Novák, který přednesl a upozornil na potřeby také jiných složek IZS než jsou striktně 
uvedeny v podmínkách výzev ať už evropských, republikových, krajských a podobně. Trochu se začalo 
zapomínat, že ke složkám IZS patří také například vodní záchranáři, konkrétně v našem území MAS Vladař 
Vodní záchranná služba ČČK Nechranice, kteří aktivně pomáhají nejen jednotkám hasičských sborů, ale 
také polici a zdravotníkům, v případě jakýchkoliv zásahů na vodních plochách, kdy v tom horším případě hrozí 
bezprostřední ohrožení života nejen dospělých, ale i dětí, případně i trvalého poškození zdraví jedinců. Dále 
se například aktivně podílejí na zajištění bezpečného průběhu vrcholných sportovních akcí 
s mezinárodní účastí a další potřeby nebo aktivity, které jsou součástí vodní plochy Nechranice a 
bohužel dlouhodobě nemají možnost získat finanční podporu nejen na rozvoj současného zázemí, ale i 
pořízení a rozvoj potřebných pomůcek ke své profesi, ať už se jedná o zastaralé pomůcky / nářadí / čluny / 
motory / potápěčská výzbroj a podobně nebo z důvodu nevyhovujícího technického stavu a v tom horším 
případě pro jejich nefunkčnost. Na závěr tedy bylo v rámci této diskuse konstatováno, že se i nadále budeme 
snažit o prosazování možnosti podpory pro tyto záchranné složky. 
 
O slovo se ještě přihlásila p. Nipauerová a navrhla, že by se opět na začátku roku 2020 mohli sejít členové 
komisí MAS Vladař (Výběrová, Rozhodovací, Kontrolní) opět společně, aby měli možnost opět prodiskutovat 
a řešit vše potřebné pro úspěšný rozjezd v našem území. S tímto návrhem všichni souhlasili, a tak se 
předběžně domluvilo, že toto setkání proběhne během měsíce února 2020. Zástupci MAS Vladař připraví a 
rozešlou pozvánku s programem jednání. 
 
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 včetně nového Harmonogramu 
výzev IROP pro rok 2020 bude předán / zaslán členům „RK MAS“ co nejdříve, i když je původně lhůta do 
2 pracovních dní od konaného jednání, ale z důvodu vánočních svátků a nepřítomnost některých 
pracovníků a členů MAS Vladař z důvodu čerpání řádných dovolených koncem roku, se může tato 
lhůta o něco málo posunout, 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 02. 01. 2020 

 
p. Jan Fronc 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. 1x Harmonogram výzev IROP pro rok 2020 
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