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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2017

Pořadí jednání č. 40
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. kostýmu Florence Nightingalové v hodnotě 13.500 Kč pro reprezentaci školy 
při diplomových slavnostech od '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' 
'''''''' ''''''  ''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, 
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ: 00581071,

     2. cereálních výrobků a propagačních materiálů v celkové hodnotě 6.226 Kč 
pro klienty dětského domova od společnosti Emco spol. s r.o., se sídlem 
Türkova 2319/5b, 149 00  Praha -  Chodov, IČ: 41191129, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 
příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     3. testů LEA SYMBOLS pro pracoviště speciálně pedagogického centra školy 
v celkové hodnotě 9.469 Kč od společnosti ZEMĚ, z.s., se sídlem 
Volgogradská 2491/35, 700 30  Ostrava – Zábřeh, IČ: 03539121, do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, 
Husova 357/10, příspěvková organizace, IČ: 70972826,

b) finančních darů:

     1. ve výši 38.800 Kč na financování regionálních sportovních her dětí z dětského 
domova od Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem 
Senovážné náměstí 978/23, 110 00  Praha – Nové Město, IČ: 48546003, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, 
Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

     2. ve výši 20.000 Kč na financování cestovného dětí z dětského domova působících 
v tanečním souboru Patašpička na taneční festival Europeade ve Finsku od Nadace
Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 
110 00  Praha – Nové Město, IČ: 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, 
IČ: 49864351,

     3. ve výši 8.000 Kč na náklady spojené s účastí dětí z dětského domova na sportovních 
soutěžích od paní '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''  
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, 
Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,

     4. ve výši 40.000 Kč na nákup ložního prádla pro klienty dětského domova od Nadace 
Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 
110 00  Praha – Nové Město, IČ: 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace 
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

     5. ve výši 5.500 Kč na úhradu ozdravného pobytu pro žáka '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
'''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''  '''''''''''''''', 
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IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace,
IČ: 46749799,

c) příslib nadačního daru:

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem věcí do tomboly a občerstvení na Majáles 
od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01  Liberec, IČ: 25419790, 
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, 
příspěvková organizace, IČ: 46746862,

d) nadační příspěvek:

ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s ohodnocením učitelů, kteří vedli nebo povedou 
studentské projekty AMAVET, s pomůckami a službami souvisejícími s budoucími projekty 
AMAVET a s pomůckami pro technické či přírodovědecké vzdělávání (robotika, vybavení 
odborných učeben) od Nadace JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01  
Jablonec nad Nisou, IČ: 04564472, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová 
škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ: 48283142

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: 15. 05. 2017


