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5. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.03.2017

Pořadí jednání č. 31
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

s přijetím

a) věcných darů:

     1. 4 párů zdravotní obuvi pro kuchařky do školní jídelny v celkové hodnotě 5.565 Kč 
od společnosti AXEM s.r.o., se sídlem Šrámkova 3210/6, 400 11  Ústí nad Labem, 
IČ: 25029177, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, 
IČ: 62237039,

     2. 1 páru zlatých naušnic v hodnotě 3.000 Kč pro 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 20.250 Kč na pokrytí nákladů na lektora čínského jazyka od Nadačního 
fondu Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní nám. 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 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,

     2. ve výši 80.000 Kč na úhradu prázdninových ozdravných pobytů klientů dětského 
domova v červenci 2017 ve Starých Splavech a Skalici u České Lípy od společnosti 
Život dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, 180 00  Praha 8, IČ: 70105031, 
od vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková 
organizace, IČ: 63778181,

     3. ve výši 2.500 Kč na úhradu nákladů spojených s akcemi školy od pana ''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''' 
'''''''''''''''''' ''', do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, 
Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,

     4. ve výši 30.000 Kč na náklady spojené s přípravou a tiskem almanachu k 70. výročí 
založení školy od Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01  
Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067,

c) příslibu nadačního daru:

ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s nákupem věcí na slavnosti školy od Nadace SYNER, 
se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 25419790, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizace, IČ: 00082554

a  u k l á d á
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Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.

Termín: 30. 04. 2017


