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11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.06.2017

Pořadí jednání č. 84
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. 19-ti párů obuvi v různých velikostech pro klienty dětského domova v celkové 
hodnotě 6.720,44 Kč od společnosti HUMANIC CZ spol. s r.o., se sídlem náměstí 
Svobody 76/11, 602 00  Brno – město, IČ: 15270068, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková 
organizace, IČ: 49864351,

     2. nápojů pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 8.001 Kč od společnosti 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 00  
Praha 14, IČ: 41189698, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774,

b) finančních darů:

     1. ve výši 27.740 Kč na úhradu záloh na obědové služby na období od 18. 9. 2017 
do 31. 12. 2017 ve prospěch žáků školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00  Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, 
příspěvková organizace, IČ: 60254190,

     2. ve výši 42.705 Kč na úhradu záloh na obědové služby na období od 2. 1. 2018 
do 29. 6. 2018 ve prospěch žáků školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00  Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, 
příspěvková organizace, IČ: 60254190,

     3. ve výši 31.000 Kč na rozšíření vybavení v multisenzorické místnosti Snoezelen 
(pomůcky k rozvíjení zrakového, auditivního, taktilního a dalšího vnímání žáků) 
od společnosti  Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08  
Hradec Králové, IČ: 42196451, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková 
organizace, IČ: 46749799,

     4. ve výši 15.000 Kč na rozšíření vybavení v multisenzorické místnosti od společnosti  
A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., se sídlem Československé armády 4609/27, 
466 05  Jablonec nad Nisou, IČ: 60486414, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, 
příspěvková organizace, IČ: 46749799,

     5. ve výši 1.900 Kč na kuchařské ošacení pro klientku dětského domova 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o. p. s., se sídlem 
Nad Nuslemi 714/11, 140 00  Praha 4, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, 
IČ: 49864360,
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c) nadačního příspěvku:

ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s ohodnocením učitelů, kteří vedli nebo povedou 
studentské projekty AMAVET, s pomůckami a službami souvisejícími s budoucími projekty 
AMAVET a s pomůckami pro technické či přírodovědecké vzdělávání (robotika, vybavení 
odborných učeben) od Nadace JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01  
Jablonec nad Nisou, IČ: 04564472, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová 
škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková 
organizace, IČ: 46747991

a  u k l á d á

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

Termín: 31. 07. 2017


