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22. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.12.2017

Pořadí jednání č. 4
Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským 
ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření 
specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a 
Jablonci n. Nisou

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

žádost příjemce daru, České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se 
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501

1) o rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč poskytnutého na základě 

Darovací smlouvy  č.  OLP/2877/2016,  ve  znění  Dodatku  č.  1,  na  provedení  úprav a

pořízení  vybavení  pracoviště  krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října č. p.

424, o jeho součást v ulici 5. května

2) o prodloužení termínu realizace projektu financovaného z Krizového fondu 

Libereckého kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, která byla schválena 

usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/16/ZK dne 21. 6. 2016, a na základě  

Dodatku č.  1  této  smlouvy  z 31. 12. 2017  na  31. 12. 2018 a termínu pro předložení 

závěrečného vyúčtování z 30. 3. 2018 na 30. 4. 2019

s o u h l a s í

1) s rozšířením využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč, poskytnutého na základě 
Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016, na provedení úprav a pořízení vybavení pracoviště 
krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října č. p. 424, o jeho součást v ulici 5. 
května

2) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu financovaného z Krizového fondu 

Libereckého kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, ve znění dodatku č. 1, z 
31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 30. 3. 2018 
na 30. 4. 2019,

3) s dodatkem č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2017 o poskytnutí daru z Krizového 
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 
Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501, a 
Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, změna 
termínu pro předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním a rozšíření využití 
finančního daru ve výši 2.500.000 Kč

a  u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje 
materiál k projednání.

Termín: 19. 12. 2017


