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3. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.02.2017

Pořadí jednání č. 32
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. bot kopaček na zájmový kroužek v hodnotě 2.400 Kč pro potřebu klienta dětského 
domova od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Nad Nuslemi 
714/11, 140 00  Praha 4, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     2. 24 ks zásuvkových kontejnerů v celkové hodnotě 9.600 Kč pro potřeby klientů 
dětského domova, do kanceláře a do cvičného bytu od společnosti JNJ Global 
Business Services s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5, IČ: 27437698, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, 
příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     3. baristický a barmanský kurz v hodnotě 3.600 Kč pro potřebu klienta dětského 
domova od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem 
Nad Nuslemi 714/11, 140 00  Praha 4, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, 
IČ: 49864360,

b) finančních darů:

     1. ve výši 10.128 Kč na nákup učebních pomůcek a zařízení pro výuku od společnosti 
Život dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, 180 00  Praha 8, IČ: 70105031, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Jablonec nad Nisou, 
U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758,

     2. ve výši 2.000 Kč na náklady spojené s pořádáním plesu 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,

     3. ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s pořádáním plesu Obchodní a Praktické školy 
od pana ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''  '''''''''''''''''' ''', 
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, 
Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862

a  u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.

Termín: 28. 02. 2017


