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2. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.01.2018

Pořadí jednání č. 34
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 67.392 Kč na úhradu záloh na obědové služby poskytované v období 
2. 1. 2018 – 29. 6. 2018 ve prospěch 20 žáků školy od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00  Praha 4, IČ: 24231509, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 
238, příspěvková organizace, IČ: 60254238,

     2. ve výši 27.000 Kč na úhradu volnočasových aktivit klientů dětského domova 
od společnosti ZinkPower Promptus s.r.o., se sídlem Krokova 1381/6, 
405 02  Děčín, IČ: 44795840, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, 
IČ: 70226458,

     3. ve výši 19.667 Kč na úhradu nákladů na kulturní akce pro klienty dětského domova 
od pana '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 
''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''  '''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''', do vlastnictví 
příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, 
Krompach 47, příspěvková organizace, IČ: 70226458,

     4. ve výši 125 Kč za každého žáka školy, který absolvuje brigádní výpomoc 
při zavádění chmele ve dnech 10. – 18. května 2018 (cca 80-90 žáků) 
v předpokládané hodnotě cca 11.250 Kč na podporu částečného financování akcí 
školy (lyžařský výcvik, odborné stáže, turistické kurzy, pobyt v přírodě) 
a na financování části nákupu odborné literatury, učebnic nebo učebních pomůcek 
od společnosti CHMEL PODLESÍ, s.r.o., se sídlem 440 01  Pnětluky 23, 
IČ: 25017985, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola hospodářská 
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ: 00082554,

     5. ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených s plesem obchodní a praktické školy 
od společnosti Killich s.r.o., se sídlem Lužecká 350, 464 01  Raspenava, 
IČ: 25493558, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, 
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862

b) věcných darů:

     1. kimona v hodnotě 1.000 Kč pro klienta dětského domova '''''''''''''''' ''''''''''
od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Lojovická 797/20, 142 00  
Praha – Libuš, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, 
Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     2. kostýmu Michael Jackson v hodnotě 2.400 Kč pro klienta dětského domova 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''' od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem 
Lojovická 797/20, 142 00  Praha – Libuš, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, 
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IČ: 49864360,

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: 28. 02. 2018


