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10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017

Pořadí jednání č. 91
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

s přijetím

a) věcných darů:

     1. multifunkčního stroje FS6525MFP v hodnotě 34.969 Kč pro potřeby školy, 
od Obecně prospěšné společnosti Gymnázium Jablonec, se sídlem 
U Balvanu 764/16, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 25400355, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, 
příspěvková organizace, IČ: 60252758,

     2. čistících a hygienických potřeb v hodnotě 1.000 Kč pro ozdravný pobyt žáků 
v zahraničí na konci června 2017 od společnosti ELEMENT PLUS, s.r.o., se sídlem 
468 71  Lučany nad Nisou 387, IČ: 29185858, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, 
Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ: 46749799,

     3. produktů značky Menzerna dle vlastního výběru za umístění studenta v celostátním 
kole soutěže Autoopravář Junior 2017, kategorie Autolakýrník v celkové hodnotě 
7.000 Kč od společnosti Toplac s.r.o., se sídlem Pražská 657, 294 71  Benátky 
nad Jizerou, IČ: 14802287, do vlastnictví příspěvkové organizace Integrovaná 
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, 
IČ: 00087891,

b) finančních darů:

     1. ve výši 25.000 Kč na nákup koloběžek pro klienty dětského domova od Nadace 
Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 
110 00  Praha – Nové Město, IČ: 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, 
IČ: 49864351,

     2. ve výši 5.000 Kč na rozšíření vybavení v multisenzorické místnosti Snoezelen 
od společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., se sídlem 
Heyrovského 476, 463 12  Liberec, IČ: 25432338, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, 
Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ: 46749799,

     3. ve výši 30.000 Kč pro potřeby v oblasti vzdělávání a to jako příspěvek na učební 
pomůcky pro biologii od pana ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''  
'''''''''''''''''''' do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná 
škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 
IČ: 46748075,

     4. ve výši 50.000 Kč na podporu akcí na využití volného času a rozvíjení talentu u dětí 
dětského domova od společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové,  IČ: 42196451, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, 



GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 2 / 2

IČ: 63778181,

c) příslibu nadačních darů:

     1. ve výši 6.000 Kč na náklady spojené s nákupem sportovních potřeb pro děti 
z dětského domova od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  
Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,

     2. ve výši 12.000 Kč na náklady spojené s nákupem vybavení pokojů - postele pro děti 
z dětského domova od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  
Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,

     3. ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s táborem pro děti z dětského domova 
od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  Liberec, IČ: 25419790, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 
příspěvková organizace, IČ: 00855006,

d) nadačního příspěvku:

ve výši 621 Kč na náklady spojené s nákupem občerstvení pro děti z dětského domova 
od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  Liberec, IČ: 25419790, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková 
organizace, IČ: 00855006

a  u k l á d á

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.

Termín: 30. 06. 2017


