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Dodatek č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – 

podpory de minimis č. SML/1609/2019 
 

 
 

Statutární město Přerov 
IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským   

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02, Přerov 2 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

PiTV – StarMedia s. r. o. 
IČ: 03930785 

DIČ: CZ03930785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 

61795 

zastoupená jednatelem Markem Havličkem 

se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

číslo bankovního účtu: 2100773261/2010 

(dále jen příjemce) 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – podpory de 

minimis č. SML/1609/2019 uzavřené dne 29.10.2019 podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 

159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

Smlouva): 

 

Článek I 

Předmět dodatku  
 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:  

 

1) V článku I odst. 1 se text „do 30.6.2020“ nahrazuje textem „do 31.12.2020“. 

 

2) V článku III odst. 3 se text „do 30.6.2020“ nahrazuje textem „do 31.12.2020“. 
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3) V článku III odst. 5 v první až třetí odrážce se text „do 30.6.2020“ nahrazuje textem 

„do 31.12.2020“. 

 

4) V článku III odst. 6 se text „do 31.07.2020“ nahrazuje textem „do 31.01.2021“. 

 

5) V článku III odst. 8 se text „do 31.07.2020“ nahrazuje textem „do 31.01.2021“. 

 

6) V článku III odst. 10 se text „do 31.07.2020“ nahrazuje textem „do 31.01.2021“. 

 

7) V článku III odst. 12 se text „do 31.07.2020“ nahrazuje textem „do 31.01.2021“. 

 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

 

Článek II 

                                                            Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tento dodatek č. 1 Ministerstvu vnitra ČR 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek č. 1 zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v uvedené lhůtě poskytovatel. 

 

2) Uzavření dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém ……zasedání, 

konaném dne………., usnesením č….... 

 

3) Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání, dle své 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Přerově dne …………….    V Přerově dne ……………. 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor 

statutární město Přerov 

poskytovatel 

 Marek Havliček 

jednatel 

PiTV – StarMedia s. r. o. 

příjemce 

 


