
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 2

1./V ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE
29.11.2016

Pořadí jednání č. 23
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) finančních darů:

     1. ve výši 10.000 Kč pro realizaci mezinárodní odpadové kampaně „Litter Less“ 
od ústavu TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., se sídlem Haštalská 756/17, 110 00  
Praha 1, IČ: 64933873, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, 
Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,

     2. ve výši 4.000 Kč na pořízení ošacení pro klienty dětského domova (zimní čepice) 
od společnosti K A M A spol. s r.o., se sídlem Kamýcká 241/2c, 160 00  Praha-
Suchdol, IČ: 45281637, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace, IĆ: 63778181,

b) věcných darů:

     1. sady systému JA-100 v hodnotě 18.150 Kč, sběrnicového modulu připojení 
magnetického detektoru v hodnotě 449 Kč, sběrnicového PIR detektoru v hodnotě 
600 Kč, sběrnicového silového modulu v hodnotě 772 Kč a sběrnicového 
přístupového modulu v hodnotě 2.199 Kč pro účely praktické výuky žáků školy 
od společnosti JABLOTRON ALARMS a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 
466 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 28668715, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, 
IČ: 00671274,

     2. masných výrobků pro potřeby klientů dětského domova v hodnotě 650 Kč od '''''''''''' 
''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
''''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     3. dámského a pánského prádla pro potřeby klientů dětského domova v hodnotě 
3.611 Kč od Karly Čečrdlové, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, 
Škroupovo náměstí 136/15, 470 01  Česká Lípa, IČ: 72572965, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková 
organizace, IČ: 49864360

c) příslibu nadačního daru:

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem ošacení a kosmetiky pro klienty dětského 
domova od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  Liberec IV – Perštýn, 
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.
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Termín: 15. 12. 2016


