
Pořadové číslo:  23/4 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

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 čtyř publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

689 988,1 * + 200,0 690 188,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3341 110 Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0  

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

38 643,9 * + 200,0 38 843,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 



 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své 79. schůzi konané dne 17. 2. 2022. Svým usnesením č. 

2906/79/4/2022 podala návrh zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, jak je 

uvedeno v předloženém návrhu usnesení.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Odbor ekonomiky 

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

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

rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace. V případě jejího schválení budou převedeny 

zdroje ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku 

hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

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

publicistických seriálů. V průběhu let 2019 - 2020 společnost vytvořila 36 dílů seriálů týkajících se 

města a obyvatel – Přerov DNES, Přerováci v exilu a Přerovské vzpomínky. Výrobu těchto seriálů 

podpořilo statutární město Přerov finančním příspěvkem ve formě poskytnuté dotace ve výši 200 tis. 

Kč. Tyto seriály zaujaly diváky, což lze odvodit od počtu zhlédnutí jednotlivých seriálů (Přerov DNES 

5,2 tis. zhlédnutí/1 díl, Přerovské vzpomínky 5,2 tis. zhlédnutí/1 díl a Přerováci v exilu 4,7 tis. 

zhlédnutí/1 díl). V roce 2022 by žadatelé pokračovali jak v tvorbě výše uvedených seriálů, tak jednoho 

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

úspěšní Přerované, ale také se zajímá o příběhy lidí, pro které se město Přerov stalo „exilem“ – viz 

např. rozhovor s Vietnamkou Lan Anh, která se svým manželem provozuje vietnamskou restauraci ve 

Wilsonově ulici (pro rok 2022 je plánováno 10 dílů). Seriál „Přerovské vzpomínky“ přináší ohlédnutí 

za přerovskou minulostí (mezi plánovanými tématy pro další období je např. návštěva areálu podniku 

Juta či návštěva hotelu Strojař, celkem je v plánu 8 dílů). Seriál „Přerov DNES“ by měl i nadále dávat 

prostor zajímavým místním firmám či projektům, lidem a aktuálním tématům. Pro rok 2022 je 

například v plánu návštěva třídící linky v Žeravicích, Městského domu, apod. (vzniknout by mělo 

celkem 8 nových dílů). Novým formátem, který by měl být předmětem poskytnuté dotace, jsou 

„Přerovské živáky“. V uplynulém roce prostřednictvím živého vysílání informovala Přerovská 

internetová televize např. o Noci kostelů či rozsvícení vánočního stromečku na náměstí TGM a v 

tomto způsobu informování by chtěli pokračovat a zpravovat o tématech, pro něž je rychlé či 

bezodkladné zveřejnění nezbytné či prospěšné (plánováno je celkem 10 dílů). Celkové předpokládané 

náklady na celý projekt jsou ve výši 465,0 tis. Kč. Subjekt oslovil s žádostí o finanční příspěvek také 

Olomoucký kraj. Po projednání žádosti představiteli města Přerova je navržena podpora ve výši 200,0 

tis. Kč s tím, že v rámci tohoto projednání bylo dohodnuto, že doba použití dotace je prodloužena do 

března roku 2023 a současně do tohoto termínu budou odvysílány pořady, na které se vztahuje žádost. 

Návrh znění smlouvy reflektuje tento fakt. Poskytovatel vyhodnotil, že se jedná o poskytnutí podpory 

de minimis, která bude zapsána v registru podpor de minimis.  

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky projednala žádost na své schůzi konané dne 7. 2. 2022 a 

doporučila svým usnesením radě schválit poskytnutí dotace ve výši 200 tisíc Kč.  

  



  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


