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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

Ing. Hana Růžičková, vedoucí oddělení 

Ing. Lucie Dudíková, referentka 

Lenka Roubalová, referentka 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská 

internetová televize) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia s. r. 

o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, na 

výrobu tří publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní 

činnosti j. n. 

(rezerva) 

285 281,1 * - 200,0 285 081,1 

3341 110 Rozhlas a 

televize 

0,0 + 200,0 200,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

39 521,2 * + 200,0 39 721,2 



*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 23. schůzi konané dne 26. září 2019 usnesením č. 

808/23/4/2019 podává návrh schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. Jelikož je rezerva na individuální dotace již zcela 

vyčerpaná, budou převedeny finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost PiTV – StarMedia s. r. o. požádala o poskytnutí individuální dotace na výrobu tří 

publicistických seriálů (každý seriál o 12 dílech). V současnosti společnost vyrábí dva typy 

publicistických pořadů, které publikuje jako občasníky („Přerováci v exilu“ a „Přerovské vzpomínky“) 

a třetí seriál plánuje. Do budoucna plánuje společnost publicistické reportáže vydávat s měsíční 

periodicitou. Jednotlivé díly seriálu „Přerováci v exilu“, se zaměřují na otázku, kam odcházejí úspěšní 

Přerované (mezi plánovaná témata patří např. Nikola Buranská, Filip Novák, apod.; dosud již byl 

publikován rozhovor např. s fotbalovým trenérem Pavlem Vrbou). Seriál „Přerovské vzpomínky“, 

přináší ohlédnutí za přerovskou minulostí (mezi plánovanými tématy je např. židovský hřbitov, 

přerovská kina aj.; dosud byl již publikován např. díl o bourání domu v Kojetínské ulici). Poslední ze 

seriálů má název „Přerov dnes“. Tento projekt nebyl dosud realizován a plánuje v jednotlivých dílech 

sledovat jeden den se zajímavým člověkem (záchranářem, podnikatelem, apod.) nebo ukázat genezi 

výroby různých produktů se vztahem k Přerovu. Celkové předpokládané náklady na celý projekt jsou 

ve výši 480,0 tis. Kč. Po projednání žádosti představiteli města Přerova je navržena částka ve výši 

200,0 tis. Kč. Poskytovatel vyhodnotil, že se jedná o poskytnutí podpory de minimis, která bude 

zapsána v registru podpor de minimis. Žádost nebyla z časových důvodů projednána v Komisi pro 

cestovní ruch, kulturu a památky. Subjekt nepodal žádost o dotaci v rámci dotačního programu 

statutárního města Přerova na rok 2019 v oblasti kultury. V průběhu schvalovacího procesu došlo k 

upřesnění informací, z tohoto důvodu je přiložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de 

minimis, zahrnující upřesňující podmínky čerpání dotace. 

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


