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6. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.04.2017

Pořadí jednání č. 31
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. 3 ks motorů osobních vozů na podporu vzdělávací činnosti technických oborů 
v celkové hodnotě 1.329 Kč včetně DPH od společnosti ŠKODA AUTO a.s., 
se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01  Mladá Boleslav, IČ: 00177041, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, IČ: 14451018,

     2. potravin v celkové výši 3.000 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017, která 
se bude konat 26. 5. 2017 od společnosti GURMÁN Food, s.r.o., se sídlem 
Letná 566/29, 460 01  Liberec, IČ: 62240307, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková 
organizace, IČ: 00555053,

     3. masa a uzenin v celkové hodnotě 6.000 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017, 
která se bude konat 26. 5. 2017 od společnosti VARNSDORFSKÉ UZENINY s.r.o., 
se sídlem Východní 1360, 407 47  Varnsdorf, IČ: 27353648, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, 
Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,

     4. ovoce a zeleniny v celkové hodnotě 4.500 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017, 
která se bude konat 26. 5. 2017 od '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 
''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''' 
''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''''' ''''''  '''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové 
organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, 
příspěvková organizace, IČ: 00555053,

     5. mražených a chlazených výrobků v celkové hodnotě 6.000 Kč pro přípravu na akci 
Gastroden 2017, která se bude konat 26. 5. 2017 od společnosti H 2 P s.r.o., 
se sídlem Svornosti 888/6, 463 11  Liberec, IČ: 25028464, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, 
Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,

     6. dvou systémových telefonních přístrojů KSN k pobočkové ústředně Ateus Omega 
v celkové hodnotě 9.400 Kč od Technické univerzity v Liberci, se sídlem 
Studentská 1402/2, 460 01  Liberec, IČ: 46747885, do vlastnictví příspěvkové 
organizace Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková 
organizace, IČ: 00671274,

b) finančního daru:

ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení chemické laboratoře 
a učebny školy od společnosti DWORKIN, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 657/7,
186 00  Praha – Karlín, IČ: 62956400, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium 
a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037
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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: 30. 04. 2017


