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Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Lenka Roubalová, referentka 

Název návrhu: 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - podpory 

de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o. na výrobu tří 

dvanáctidílných publicistických seriálů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – podpory de minimis č. 

SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I 

– Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785 dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova po projednání materiálu na své 37. schůzi konané dne 14. května 2020 usnesením 

č. 1385/37/5/2020 podává návrh schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/1609/2019, jak je 

uvedeno v návrhu. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt PiTV StarMedia s. r. o., se kterým uzavřelo statutární město Přerov veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace – podpory de minimis č. SML/1609/2019 na výrobu tří dvanáctidílných 

publicistických seriálů, se obrátil na statutární město Přerov (dále jen poskytovatel) s žádostí o 

prodloužení období pro uskutečnění předmětu dotace. Dle původního znění smlouvy se výroba těchto 

seriálů měla uskutečnit v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Vzhledem k nastalé situaci v celé České 



republice a vládním omezujícím nařízením v souvislosti s koronavirovou epidemií, není subjekt 

schopen natáčet nové díly předmětných seriálů a dodržet tak původní termín dokončení do konce 

června roku 2020. Proto se obrací na poskytovatele s žádostí o prodloužení období výroby výše 

uvedených seriálů a to do 31. 12. 2020 s termínem vyúčtování 31. 1. 2021. Návrh znění dodatku ke 

smlouvě SML/1609/2019, které je přílohou tohoto materiálu, reflektuje požadované změny.  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


