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22. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.12.2017

Pořadí jednání č. 40
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. hraček pro klienty dětského domova v hodnotě 6.110 Kč od společnosti Mikro 
Trading a.s., se sídlem 691 45  Podivín 991, IČ: 47905522, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 
příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     2. masných a uzenářských výrobků v hodnotě 900 Kč od '''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''  ''''''''''''''''' 
'''''''' '''''  '''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     3. kancelářských a školních potřeb v hodnotě 19.415,67 Kč od společnosti ACTIVA 
spol. s r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00  Praha 18, IČ: 48111198, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, 
IČ: 63778181,

     4. oblečení pro klienty dětského domova v hodnotě 34.235 Kč od ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' 
'''''''''' ''''''  ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

     5. vánočního stromku za účelem vánoční výzdoby dětského domova v hodnotě 
cca 1.000 Kč od společnosti Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 
251 64  Mnichovice, IČ: 25620991, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

     6. nápojů pro klienty dětského domova v 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,

     7. sušičky prádla pro klienty dětského domova v hodnotě 8.747 Kč od společnosti 
JK Labs, s.r.o., se sídlem K ovčínu 1533/38, 182 00  Praha 8, IČ: 27099211, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková 
organizace, IČ: 63778181,

b) finančních darů:

     1. ve výši 21.600 Kč na pokrytí nákladů na odměnu lektora čínského jazyka 
od Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01  
Jablonec nad Nisou, IČ: 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, 
Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252511,

     2. ve výši 9.000 Kč na financování nákladů akce „Okresní kolo družstev v plavání“ 
od Statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 
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460 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, 
IČ: 60252758,

     3. ve výši 10.400 Kč na pokrytí nákladů na vzdělávací a zájmové aktivity klientů 
dětského domova od společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., se sídlem 
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00  Praha 4, IČ: 26415623, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková 
organizace, IČ: 60252774,

     4. ve výši 10.000 Kč na pořízení simulační pomůcky pro tělesně handicapované žáky 
mateřské školy od společnosti Fair Credit International, SE, se sídlem Kubánské 
náměstí 1391/11, 100 00  Praha – Vršovice, IČ: 04424115, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, 
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ: 46749799

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


