Zápis z osmnáctého zasedání Regionální stálé konference pro území
Olomouckého kraje (RSK OK)
Datum jednání: pondělí 2. 3. 2020
Hodina zahájení: 10:30 hodin

Hodina ukončení: 12:05 hodin

Místo jednání: Krajský úřad Olomouckého kraje, zasedací místnost ROK v 10. patře,
Jeremenkova 40a, Olomouc

1. Přivítání účastníků
Účastníky akce přivítal místopředseda RSK OK a vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Ing. Radek Dosoudil. Nejprve omluvil ze zasedání předsedu RSK OK. Poté připomenul členům
způsob rozhodování RSK OK. Oznámil účast 15 členů a náhradníků s hlasovacím právem
a zároveň konstatoval, že RSK OK je usnášeníschopná. Prezenční listina z 18. zasedání
RSK OK je uvedena v příloze č. 1 zápisu.
2. Schválení programu zasedání
Předsedající předložil k projednání program zasedání a konstatoval, že pokud z jednotlivých
bodů a během celého jednání vzejdou podněty na NSK nebo MMR ČR, budou zaznamenány
v zápise a předány příslušným subjektům. Poté vyzval členy RSK OK k připomínkování
programu, popř. k doplnění programu. Z pléna nevzešly k předloženému programu žádné
připomínky ani doplnění. Schválený program 18. zasedání RSK OK je uveden v příloze č. 2
zápisu.
Stanovisko č. RSKOK/18/1/2020
RSK OK:
 schvaluje program 18. zasedání RSK OK
3. Volba členů a náhradníků RSK OK
Místopředseda RSK OK nejprve shrnul současný stav ve složení RSK OK. Účastníkům
připomněl, že na minulém zasedání RSK OK byli informování o tom, že paní Mgr. Eva Pavličíková
už není členem RSK OK pro oblast Jesenicka. Dále uvedl, že na 18. zasedání RSK OK by měla
proběhnout volba člena nebo členky RSK OK za oblast Jesenicka, náhradníka za tuto oblast
a náhradníka za specifickou oblast lázeňství. V podkladech k tomuto bodu dostali účastníci ve
složkách u prezence aktuální seznam členů a náhradníků RSK OK.
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Jménem předsedy RSK OK a hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka byl navržen
na post člena RSK OK za oblast Jesenicka pan senátor Mgr. Miroslav Adámek. Na pozici
náhradníků za specifickou oblast Jesenicka a specifickou oblast lázeňství nebyl žádný návrh,
a proto se volba náhradníků neuskuteční. Do příštího zasedání RSK OK je prostor pro návrh
náhradníků a na následujícím zasedání RSK OK proběhne volba.
Výstupy z diskuse:
Předsedající upřesnil, že pan senátor Mgr. Miroslav Adámek se svou nominací souhlasí.
Starosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný uvedl, že pan senátor aktivně přistupuje k řešení
problematiky internetu a 5G sítí na Jesenicku a vidí potenciál propojení severu kraje a RSK OK
s děním v Senátu ČR.
Po ukončení diskuse zvolila RSK OK konsenzuálně pana senátora Mgr. Miroslava Adámka
členem RSK OK za oblast Jesenicka.
Stanovisko č. RSKOK/18/2/2020:
RSK OK:
 zvolila pana Mgr. Miroslava Adámka za člena RSK OK za oblast Jesenicka
4. Přenos informací z 15. NSK
Předsedající nejprve upřesnil, že 15. zasedání NSK se uskutečnilo 26. – 27. 2. 2020 v Broumově.
Poté předal slovo Ing. Leoně Valovičové, která stručně informovala o jednání komory regionální.
Uvedla, že jednání komory proběhlo podle programu, který byl zaslán i členům RSK OK. Potom
stručně informovala o návrzích na podobu RSK po roce 2020, které představilo MMR ČR jako
výstup z evaluace územní dimenze zpracované v loňském roce, byly prezentovány návrhy
činnosti a práce pro sekretariáty RSK, pracovní skupiny RSK a samotné RSK. Dále informovala
o prezentaci MPO k problematice brownfields, kdy byl představen připravovaný program
„Smartparks for the Future“, který je zaměřen na podnikatelské a průmyslové zóny (vybavení zón
5G vysílači, realizovat opatření k zadržování vody – trávníky a zadržování srážkové vody, apod.).
Na závěr zmínila stav přípravy územní dimenze v operačních programech v novém programovém
období a probíhající intenzivní diskusi mezi MMR ČR a ŘO OP, které nesouhlasí se závazností
dokumentu a rozporují zapracování/nezapracování svých připomínek. Materiál má být v červnu
předložen vládě ČR pouze pro informaci. Jednání mezi MMR ČR a ŘO OP budou pokračovat.
Místopředseda RSK OK doplnil, že na jednání komory zazněla také informace, že stále probíhá
jednání k vymezení území ITI Olomoucké aglomerace. Dále se zmínil o vymezení kategorie
hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
(SRR ČR 21+), která byla formou mapy promítnuta na jednání regionální komory. HSOÚ
v Olomouckém kraji jsou nově rozdělena na oblasti s nízkou dopravní dostupností, na oblasti
s nízkou dopravní dostupností i nízkou vybaveností služeb a na oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně patologických jevů, ale relativně dobrou ekonomickou základnou. Ze strany
Olomouckého kraje a i RSK OK je zájem o připomínkování tohoto dokumentu.
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Dále vystoupil Mgr. Ondřej Večeř a informoval o jednání komory CLLD. Upozornil na data týkající
se bonifikací a sankcí strategií CLLD ze strany Programu rozvoje venkova. V Olomouckém kraji
bude bonifikováno 7 strategií, sankce budou vyměřeny 2 strategiím. Z celkového počtu všech
strategií z celé ČR bude v Olomouckém a Zlínském kraji bonifikováno 18 strategií. Ze strany
Krajské sítě MAS je touto formou vyjádřeno poděkování regionálnímu odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu pro Olomoucký a Zlínský kraj, jmenovitě ředitelce
regionálního odboru Ing. Kateřině Mračkové a vedoucí oddělení projektových opatření
Ing. Kateřině Benešové. Poté informoval o stavu strategií v IROP. V Olomouckém kraji je
navýšena alokace 2 MAS a žádné MAS není alokace krácena. Jednání o novém programovém
období se týká diskusí NS MAS s řídícími orgány IROP II, Programu rozvoje venkova, OP Z+,
OP ŽP, a další jednání čekají NS MAS s OP TAK.
Potom předsedající informoval o plenárním jednání NSK. Zmínil výstup z jednání územních
partnerů, které se týkalo požadavku na Ministerstvo financí k zajištění 100% míry financování
administrace integrovaných nástrojů a RAP z prostředků EU a SR, mimo jiné z důvodu zajištění
nezávislosti nositelů těchto nástrojů. Toto usnesení přijala NSK těsným počtem hlasů. Další
usnesením, které vyplynulo z diskuse, se týkalo předfinancování projektů. NSK ho přijala ve
znění, že vyzývá Ministerstvo financí, aby do konce března 2020 představilo návrhy variant
kofinancování a problematiky řešení ex-ante financování pro programové období 2021-27 a tyto
návrhy prezentovalo a projednalo na pracovním jednání se zástupci územních partnerů.
Prezentace z 15. zasedání NSK jsou uvedeny na stránkách MMR ČR, pod sekcí územní
dimenze: www.uzemnidimenze.cz , konkrétně na odkaze zde
Výstupy z diskuse:
Mgr. Ondřej Večeř krátce okomentoval stanovisko týkající se 100% míry financování administrace
integrovaných nástrojů, okomentoval návrhy na výši míry spolufinancování administrace, jak byly
projednávány na komoře CLLD, a také stanovisko z pohledu území a členů MAS.
Mgr. Marta Husičková okomentovala postoj ŘO OP k realizaci strategií CLLD a zdůraznila velký
přínos pro malé obce a území, a upozornila na to, že se MAS v Olomouckém kraji daří dobře
realizovat strategie.
Mgr. Zdeněk Opravil upozornil na to, že za MAS stojí dobře odvedená práce, kterou je potřeba
prezentovat i směrem k ŘO OP. MAS jsou důležitým článkem v realizaci územní dimenze, ale je
nutné úspěšnou realizaci strategií propagovat nejen směrem k žadatelům a příjemcům podpory.
Stanovisko č. RSKOK/18/3/2020:
RSK OK:
 bere na vědomí informaci 15. zasedání NSK
5. Prezentace MMR ČR
Na začátku tohoto bodu programu vystoupil Mgr. Zdeněk Opravil, představil svoji kolegyni
Ing. Beátu Hanouskovou a poté i obsah své prezentace.
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Na začátku představil výstupy z evaluace územní dimenze a návrhy na činnost RSK, pracovních
skupin RSK a sekretariátů RSK v programovém období EU 2021-2027. Změny s cílem posílení
RSK mají být zacíleny především formou změny nastavení a fungování RAP, činností pracovní
ch skupin a stabilizací a profesionalizací sekretariátů RSK.
Poté představil postup v přípravě RAPů pro nové programové období EU 2021-2027. Podle MMR
ČR je RAP národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení vybraných témat územní
dimenze fondů EU. Nová podoba RAPů bude spočívat v nastavení regionálních obálek v určitých
tématech tak, aby si mohl sám kraj specifikovat svoje priority, které chce v území primárně
podpořit. Jedná se o další nástroj decentralizace finančních prostředků do regionů. V současnosti
jsou s ŘO vyjednány 4 oblasti podpory, na kterých panuje shoda územních partnerů. Jedná se o
deinstitucionalizaci sociálních služeb, silnice II. třídy, zdravotní záchrannou službu a střední školy.
Ve vyjednávání byla problematika kulturních památek, muzeí a knihoven, nakonec nebudou
součástí RAP. Dále byla ve hře i podpora cyklostezek, ty ale budou po dohodě partnerů
podporovány z integrovaných nástrojů (ITI). Nyní se jedná o podpoře hospodaření s vodou s OP
ŽP. Bude pokračovat spolupráce s kraji na definování priorit a výše finanční obálky pro jednotlivé
kraje. Na podobě RAPů se bude podle harmonogramu pracovat ještě po celý rok 2020, včetně
dohody na stanovení „klíčů“ pro rozdělení alokace mezi kraje a včetně práce na samotných
RAPech.
Přednášející dále ve své prezentaci představil současný stav vyjednávání budoucího
programového období EU 2021-2027. Nová verze NEGOBOXU obsahuje: „safety net“ 24 %,
spolufinancování: 75/(65/)55/40 %, zmírnění N+2 (pozvolný přechod), něco mezi N+2 a N+3,
tematická koncentrace: navržena možnost nastavit pro méně rozvinuté regiony výši koncentrace
na 60 %, převod mezi fondy: 10 %. Pokud se podaří schválit víceletý finanční rámec na úrovni
EU do konce tohoto roku, potom je pravděpodobné, že první výzvy v OP budou vypisovány
v druhé polovině roku 2022. Důvodem je časová náročnost navazujících procesů, schvalování
Dohody o partnerství, schvalování dokumentů OP, apod.
Dalším bodem prezentace byla nová podoba SRR ČR 21+. Nyní se pracuje na aktivitách Akčního
plánu SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022. Tento dokument bude předložen vládě v červnu 2020.
V akčním plánu je 7 tematických oblastí a také regionálně-specifické aktivity, které jsou
připraveny ve spolupráci s RSK.
V další části prezentace vystoupila Ing. Beáta Hanousková, která představila aktualizaci
implementačního plánu Strategického rámce ČR 2030 (SR ČR). Nejprve připomněla, že v září
2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění OSN společné cíle udržitelného
rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. ČR na tuto iniciativu reagovalo vznikem SR ČR
2030. Tento dokumentu aktualizuje předešlý Strategický rámec udržitelného rozvoje, je výstupem
participativního procesu a vychází ze dvou hlavních přístupů – kvality života a udržitelnosti. SR
ČR 2030 byl schválen vládou 19. 4. 2017. V současnosti je aktualizován Implementační plán SR
ČR 2030, který zajistí provázanost s dalšími strategickými a koncepčními materiály a představí
soubor opatření a doporučení. Spolupráce byly navázána s AK ČR a se sekretariáty RSK. Do
aktualizace Implementačního plánu SR ČR 2030 budou zapojeny relevantní subjekty (VŠ, kraje,
obce, apod.). Do konce března 2020 bude probíhat distribuce materiálů, do konce května bude
probíhat sběr podnětů. Více o SR ČR 2030, udržitelném rozvoji a jak se i jinak zapojit je uvedeno
na: www.cr2030.cz
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Prezentace MMR ČR je uvedena v příloha č. 3 zápisu.
Výstupy z diskuse:
Ing. Radek Dosoudil uvedl, že ze strany Evropské komise (EK) byl nově ustaven Fond pro
spravedlivou transformaci (Just Transotion Fund - JTF). Jedná se o pomoc těm státům, které mají
problémy s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. Podpora je určena uhelným regionů,
v našem případě se jedná o strukturálně postižené regiony (Moravskoslezský, Karlovarský a
Ústecký kraj). Pro ČR to znamená 15 mld. Kč navíc. Čerpání fondu je podmíněno např. tím, že
členský stát musí k tomuto balíku peněz přidat 1,5-3 násobek z prostředků kohezní politiky toho
daného státu a také, že dané prostředky nebudou započítávány do tematické koncentrace. ČR
zaujala k JTF pozici, kterou odeslala na EK. V současné době vyjednává MMR ČR a ostatní
resorty, jakým způsobem ČR přistoupí k JTF.
Mgr. Ondřej Večeř otevřel téma národních dotačních titulů (NDT) a případného navýšení
finančního objemu. Zejména z důvodu opoždění čerpaní finančních prostředků z EU
v programovém období 2021-2027 by mohly národní prostředky pomoci zejména na úrovni obcí.
Obce do NDT předkládají už hotové a předpřipravené projekty, jedná se zejména o kulturní domy
a silnice. Mgr. Zdeněk Opravil uvedl, že ze strany MMR ČR se jedná zejména o Program rozvoje
regionů, který je tříletý, a v letošním roce budou vyhlášeny poslední výzvy. Na konci roku 2020
bude připravován další Program rozvoje regionů na roky 2021-2024. Na některé z příštích
zasedání RSK OK je možno pozvat zástupce MMR ČR, kteří mají na starosti přípravu tohoto
programu, aby představili aktuální informace.
Ing. Marta Novotná uvedla, že téma hospodaření s vodou a téma podpory cyklostezek jsou stále
v jednání do RAP a regionálních obálek. Mgr. Zdeněk Opravil uvedl, že podpora cyklostezek bude
v rámci integrovaných nástrojů (ITI). Mgr. Ondřej Večeř zmínil informaci, že infrastruktura pro
cyklistickou dopravu bude řešena i přes CLLD. Ing. Jan Zahradníček uvedl, že Olomoucký kraj
má poměrně dobrý systém financování a pokrývá veškeré požadavky území. Mgr. Zdeněk Opravil
uvedl, že jednání s OP ŽP směřuje k podpoře absorpční kapacity v území a jednání o finančních
prostředcích v rámci územní dimenze do RAP jsou stále předmětem složité diskuse.
6. Karty regionálně-specifických aktivit Jesenicka a Šumperska v Akčním plánu Strategie
regionálního rozvoje ČR 21+ pro roky 2021-2022 – aktuální stav
Ing. Radek Dosoudil na začátku tohoto tématu nejprve shrnul dosavadní stav. Od posledního
zasedání RSK OK 12. 12. 2019, kdy byly Karty regionálně-specifických aktivit Jesenicka
a Šumperska schváleny. Poté byly Karty ještě ve spolupráci s městy Šumperk a Jeseník
dopracovány a doplněny na základě konkrétních požadavků a připomínek MMR ČR.
V požadovaném termínu byly karty zaslány na MMR ČR, současná podoba Karet je účastníkům
RSK OK k dispozici v materiálech, které dostali u prezence. Karty regionálně-specifických aktivit
za všechny kraje dohromady byly v jednom dokumentu poslány jako materiál pro zasedání NSK.
V této podobě jsou Karty součástí Akčního plánu SRR ČR 21+ pro roky 2021-2022 (Akční plán).
Akční plán bude projednán na expertních pracovních skupinách, na Pracovní skupině regionální
dne 20. 3. 2020 a na Pracovní skupině SRR dne 25. 3. 2020. V dubnu proběhne meziresortní
připomínkovací řízení, v červnu bude Akční plán předložen do vlády. Karty jsou tedy v současné
podobě včleněny do Akčního plánu.
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Karty regionálně-specifických aktivit pro Jesenicko a Šumpersko jsou uvedeny v příloze č. 4
zápisu.
Výstupy z diskuse:
Mgr. Zdeněk Opravil uvedl, že Akční plán bude během měsíce března projednáván s regiony, ale
také s jednotlivými resorty. Cílem je zjistit, jakým způsobem budou resorty při vypisování výzev
zohledňovat územní specifika ČR dle SRR ČR 21+ a Akčního plánu, a kde resorty v rámci svých
agend vnímají územní dimenzi. Celkový materiál půjde na vládu do konce června 2020.
Starosta města Zábřeh RNDr. Mgr. František John upozornil to, že jednotlivé dotační programy
musí směřovat k tomu, že rozvoj území bude vyrovnaný, a že nebude docházet k zvýhodnění
jednotlivých lokalit na úkor ostatních. V ORP Zábřeh je poměr pracovních míst na počet obyvatel
v produktivním věku (tedy ukazatel soběstačnosti na trhu práce) ve srovnání se sousedícími ORP
nejhorší. To fakticky znamená, že lidé musí za prací dojíždět. Pokud chceme směřovat k trvale
udržitelnému rozvoji, je nutné, aby zaměstnavatelé přišli za pracovní silou. Zábřeh má jednu
z největších průmyslových zón v Olomouckém kraji, která je připravena k zasíťování.
V současnosti nás ale limitují finance. Pokud srovnáme současné programové období z pohledu
Zábřeha, který nebyl součástí ITI Olomoucké aglomerace a sousedního ORP Mohelnice, které
v ITI Olomoucké aglomeraci bylo, jasně vychází o 110 mil. Kč méně v rozpočtu Zábřeha. Dále
upozornil na to, že při přípravě nového programového období EU 2021-2027 je důležitým cílem
snížení regionálních rozdílů a vyvážený rozvoj a při nezohlednění tohoto principu z hlediska
podpory pro konkrétní území hrozí naopak zvětšení rozdílů v rozvoji, například v rámci
sousedních regionálních center. Dále připomněl, že na minulé zasedání RSK OK bylo přislíbeno,
že po zpracování Karet regionálně-specifických aktivit pro Jesenicko a Šumpersko se budou
připravovat Karty ORP Zábřeh.
Ing. Radek Dosoudil uvedl, že v rámci SRR ČR 21+ má Olomoucký kraj největší počet ORP
v kategorii HSOÚ z celé ČR. Bohužel MMR ČR má při vyjednávání územní dimenze a zohlednění
územních specifik s jednotlivými resorty velmi těžkou a složitou pozici. Na národní úrovni se nyní
klade důraz na RE:START, Strukturálně postižené regiony, a nově i na JTF. Olomoucký kraj musí
být aktivní v rámci prosazování Karet regionálně specifických aktivit pro Jesenicko a Šumpersko
a také při přípravě karet dalších ORP. MMR ČR na 15. zasedání NSK představilo v rámci komory
regionální novou typologii HSOÚ. Olomoucký kraj bude data analyzovat, i z pohledu toho, že má
k dispozici údaje z průzkumu SMS (index občanské vybavenosti, apod.), a poté budeme směrem
k MMR ČR reagovat.
Ing. Marta Novotná vyzvala MMR ČR, aby přípravu nového NDT Program rozvoje regionů pro
roky 2021-2024 projednalo ve všech RSK v ČR s cílem získat tak podporu regionů pro
projednávání výše alokace na tento program s Ministerstvem financí. V období let 2021-2022,
kdy ještě nebudou výzvy v nových OP, to bude důležitý dotační zdroj pro rozvoj regionů.
Mgr. Zdeněk Opravil uvedl, že pro MMR ČR je podpora ze strany krajů a RSK důležitá. Ve vztahu
k mapování připravenosti projektů v území je předjednání Programu rozvoje regionů vhodné.
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Stanovisko č. RSKOK/18/4/2020:
RSK OK:
 bere na vědomí aktuální informaci o Kartách regionálně-specifických aktivit pro
Jesenicko a Šumpersko pro Akční plán SRR ČR 21+ pro období 2021-2022
7. Různé, diskuse
A. Výroční zpráva RSK OK za ro 2019
Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Marta Novotná představila materiál. Dokument byl
zpracován sekretariátem RSK OK. Výroční zpráva RSK OK má přispět MMR ČR ke zlepšení
nastavení systému koordinace územní dimenze a zhodnotit práci všech RSK z celé ČR. Cílem je
podrobně popsat a vyhodnotit práci RSK OK za rok 2019. Pracovní verze Výroční zprávy RSK OK
byla, tak jako v loňském roce, předána na MMR ČR dne 14. 2. 2020. Ze strany MMR ČR nebyly
zaslány žádné připomínky. Výroční zpráva RSK OK za rok 2019 v pracovní verzi byla zaslána
24. 2. 2020 členům a stálým hostům RSK OK. Ze strany členů RSK OK sekretariát obdržel pouze
technickou připomínku ze strany CRR. V termínu 31. 3. 2020 bude schválená Výroční zpráva
RSK OK za rok 2019 zaslána na MMR ČR.
Výroční zpráva RSK OK za rok 2019 je uvedena jako příloha č. 5 zápisu.
Stanovisko č. RSKOK/18/5/2020:
RSK OK:
 schvaluje Výroční zprávu RSK OK za rok 2019
B. Stanovisko přijaté na 17. zasedání RSK OK a reakce ze strany MMR a MZe
Předsedající v rámci diskuse představil stanovisko, které bylo přijato na 17. zasedání RSK OK
a týkalo výše prostředků na komunitně vedený místní rozvoj v IROP a ve Společné zemědělské
politice.
- Stanovisko č. RSKOK/17/6/2019: RSK OK:
o doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj jako řídícímu orgánu Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), aby bylo v programovém období
EU 2021-2027 na komunitně vedený místní rozvoj v rámci tohoto programu povinně
vyčleněno 8 % prostředků, a mohl tak být plně využit potenciál tohoto integrovaného
nástroje;
o doporučuje Ministerstvu zemědělství jako řídícímu orgánu operačního programu
Společná zemědělská politika, aby bylo v programovém období EU 2021-2027 na
komunitně vedený místní rozvoj v rámci tohoto programu povinně vyčleněno 8 %
prostředků, a mohl tak být plně využit potenciál tohoto integrovaného nástroje.
Sekretariát RSK OK postoupil toto stanovisko na MMR ČR a MZe. Reakce obou ministerstev byly
zaslány na sekretariát RSK OK. Členům RSK OK byly reakce zaslány e-mailem.
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V rámci diskuse vystoupila paní starostka Mgr. Marta Husičková ohledně doplnění náhradníků do
RSK OK. SMO zašle na sekretariát svoje návrhy, které budou na dalším zasedání RSK OK
projednány.
Na závěr předsedající konstatoval, že přijatá stanoviska z 18. zasedání RSK OK budou uvedena
jako příloha č. 6 zápisu.

8. Ukončení zasedání
Místopředseda RSK OK Ing. Radek Dosoudil poděkoval přednášejícím za vystoupení,
diskutujícím za příspěvky, všem členům RSK OK za aktivní účast na zasedání, sekretariátu
RSK OK za přípravu podkladů a 18. zasedání RSK OK ukončil.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Prezenční listina z 18. zasedání RSK OK (počet stran 4)
Příloha č. 2 – Schválený program 18. zasedání RSK OK (počet stran 1)
Příloha č. 3 – Prezentace MMR ČR (počet stran 27)
Příloha č. 4 – Karty regionálně-specifických aktivit pro Jesenicko a Šumpersko (počet stran 9)
Příloha č. 5 – Výroční zpráva RSK OK za rok 2019 (počet stran 34)
Příloha č. 6 – Soubor přijatých stanovisek z 18. zasedání RSK OK (počet stran 1)

V Olomouci dne ………………….
………………………………………
předseda RSK OK,
hejtman Olomouckého kraje,
pan Ladislav Okleštěk
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