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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 38
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. nápojů Tanja pramenitá voda neperlivá 0,5 l (1 296 ks) a K-Classic Cola 0,5 l (648 
ks) v celkové hodnotě 3.589,92 Kč pro klienty dětského domova od společnosti 
FONTEA a.s., se sídlem 391 81  Veselí nad Lužnicí 596, IČ: 26029073, do 
vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 
1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     2. 3D tiskárny Renkforce RF 100 a extrudéru včetně náplně v celkové hodnotě 
9.190 Kč pro výuku odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač pro CNC 
obráběcí stroje od společnosti 3 E Praha Engineering, a.s., se sídlem 
U Uranie 954/18, 170 00  Praha 7 – Holešovice, IČ: 00169277, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517,

     3. zařízení pro naměřování geometrie nástrojů v hodnotě 8.000 Kč pro výuku 
odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje 
od společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., 
se sídlem Svárovská 700, 463 03  Stráž nad Nisou, IČ: 47311096, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517,

     4. surovin pro cukrářskou výrobu v celkové hodnotě 1.547 Kč pro přípravu na akci 
Gastroden 2017 od společnosti AKORED s.r.o., se sídlem Duhová 585, 460 06  
Liberec VI – Rochlice, IČ: 25028596, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední 
škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, 
IČ: 00555053,

b) finančních darů:

     1. ve výši 17.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením zahradních 
stolů, lavic a zahradních stanů do zahrady dětského domova od Nadace PRECIOSA, 
se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková 
organizace, IČ: 63778181,

     2. ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s volnočasovými aktivitami klientů 
dětského domova od Nadačního fondu LASVIT, se sídlem Komunardů 894/32, 
170 00  Praha 7, IČ: 24202118, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský 
domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

     3. ve výši 7.730 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s celodenním výletem 
pro žáky mateřské školy do Doks k Máchovu jezeru od Nadace PRECIOSA, 
se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01  Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně 
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postižené, Liberec, Lužická 920/7, 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: 30. 04. 2017


