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8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018

Pořadí jednání č. 26
Rozhodnutí o poskytnutí finančních a věcných darů výhercům soutěže Kniha roku 
Libereckého kraje

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

1. o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč a věcného daru v podobě jednoho kusu 
skleněného bloku křišťálové barvy ve tvaru stylizované knihy o velikosti 18 x 15x 2 cm 
v hodnotě 3.000 Kč v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č.129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s podmínkami vyhlášené 
soutěže těmto obdarovaným:

     a) '''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''' ''''''''', v kategorii populárně naučná literatura,

     b) '''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''', v kategorii populárně naučná literatura;

     c) Severočeskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 437/11, 
Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1, IČO 00083232, v kategorii monografie, 
výtvarná publikace,

     d) ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 
''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''', v kategorii zvláštní Cena Libereckého kraje za 
mimořádný přínos v oblasti literatury

r o z h o d u j e

2. o poskytnutí věcného daru v podobě jednoho kusu skleněného bloku křišťálové barvy ve 
tvaru stylizované knihy ve velikosti 18 x 15x 2 cm v hodnotě 3.000 Kč daru v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v 
platném znění, a v souladu s podmínkami vyhlášené soutěže:

     - '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''' ''' '''''''''''''''' ''''''''' 
''''''''''''''''''''''''', v kategorii zvláštní Cena čtenářů,

s c h v a l u j e

darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a těmito obdarovanými:

     a) '''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' 
'''''''''' - darovací smlouva č. OLP/2301/2018

     b) '''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' 
'''''' ''''''''''''''''' '''' - darovací smlouva č. OLP/2299/2018

     c) Severočeské muzeum, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 437/11, 
Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1, IČO 00083232 - darovací smlouva č. 
OLP/2303/2018

     d) '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' 
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''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' - darovací smlouva č. OLP/2304/2018

     e) '''''''''''''''' '''''''''''' ''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''' ''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''
– darovací smlouva č. OLP/2305/2018

a  u k l á d á

1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu, zajistit předložení darovacích smluv k podpisu Martinovi Půtovi, 
hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 24. 04. 2018

2) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu spolu s hejtmanem Libereckého kraje, zajistit předání finančních a 
věcných darů výhercům soutěže Kniha roku Libereckého kraje, které proběhne v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci dne 23. 4. 2018.

Termín: 24. 04. 2018


