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21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.12.2017

Pořadí jednání č. 49
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. robotu VKR 210 L180 2 2000 v hodnotě 4.714 Kč pro potřeby výuky žáků 
od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 
293 01  Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, 
příspěvková organizace, IČ: 18385036,

     2. 1.012,05 metru různých tkanin v celkové hodnotě 77.068,81 Kč pro potřeby 
dětského domova od společnosti MORAVOLEN TRADE a.s., se sídlem Sudkov, 
788 21  Sudkov, IČ: 25364464, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

     3. předmětů na výrobu a balení vánočních dárků /ozdobné sáčky, stužky, gumičky 
apod./ v hodnotě 3.772,60 Kč pro potřeby dětského domova od společnosti 
Stil trade s.r.o., se sídlem Libišany 156, 533 45  Libišany, IČ: 25945785, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková 
organizace, IČ: 63778181,

     4. serveru Console + KVM v hodnotě 1.000 Kč a 2 ks Teamcenter serveru v hodnotě 
2.000 Kč pro výuku výpočetní techniky od společnosti DENSO 
MANUFACTURING CZECH s.r.o., se sídlem Heyrovského 476, 463 12 Liberec 
XXIII-Dubí, IČ: 25432338, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, 
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,

     5. koncentrátů ovocných šťáv v hodnotě 3.024 Kč pro klienty dětského domova 
od společnosti ADDFOOD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 78, 
252 28  Černošice, IČ: 16949781, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     6. punčoch a legín pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 2.978 Kč 
od společnosti ELITE a.s., se sídlem Východní 1733, 407 47  Varnsdorf, 
IČ: 49903560, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné 
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     7. punčoch a legín pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 9.229,78 Kč 
od ''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' 
''''''''' ''''''  ''''''''''''' '''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

b) finančních darů:

     1. ve výši 50.000 Kč na náklady projektu „Psychologická podpora pro děti“ od Nadace 
Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00  Praha 1, IČ: 28514319, 
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do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková 
organizace, IČ: 63778181,

     2. ve výši 50.000 Kč na pořízení barevné tiskárny a dataprojektoru od společnosti 
LOGPRO s.r.o., se sídlem Československého exilu 1888/4, 143 00  Praha 12, 
IČ: 03925692, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, 
IČ: 62237039,

c) příslibu nadačního daru

ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s nákupem věcí a občerstvení na Vánoce od Nadace 
SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  Liberec IV-Perštýn, IČ: 25419790, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, 
příspěvková organizace, IČ: 46746862

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: 31. 12. 2017


