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1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 09.01.2018

Pořadí jednání č. 7
Rozpočtové opatření č. 11/18 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence v 
Libereckém kraji v roce 2018

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 11/18, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů a 
neinvestičních transferů v rámci kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, v 
celkové výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje matkám prvních 
novorozenců:

     a) paní ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''', narozené dne 5.2.1985, trvale bytem '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' 
'''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''', ve výši 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských)

     b) paní ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''', narozené dne 28.6.1975, trvale bytem '''''''''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''', ve výši 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských),

2. o poskytnutí věcných darů matkám prvních novorozenců dle darovací smlouvy č. 
OLP/5/2018 a č. OLP/6/2018:

     a) paní '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''', narozené dne ''''''''''''''''''''', trvale bytem ''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''' 
''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''',

     b) paní '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''', narozené dne ''''''''''''''''''''', trvale bytem '''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''',

s c h v a l u j e

     a) darovací smlouvu č. OLP/5/2018 mezi Libereckým krajem a paní '''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''''''''', narozenou dne ''''''''''''''''''', trvale bytem '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''' 
''' '''''''''''''''''''''''''''

     b) darovací smlouvu č. OLP/6/2018 mezi Libereckým krajem a  paní '''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''', narozenou dne ''''''''''''''''''''''''', trvale bytem ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' 
'''''' '''''''''''''''''' '''

a  u k l á d á

1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 11/18 jako písemnou informaci na jednání 
Zastupitelstva Libereckého kraje

Termín: 30. 01. 2018

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací 
smlouvy mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými hejtmanovi 
Libereckého kraje k podpisu.

Termín: 30. 03. 2017


