Týdeník Ivana Langra / 4. 5. – 10. 5. 2015
Společně se svými dvěma kolegy jsme o prvním
květnovém víkendu dokončili a doladili již několikrát
zmiňovaný Draft rozvoje předškolního a základního
vzdělávání na území města Liberec do roku 2020 (podklad
pro přípravu projektů financovaných z EU a také jakási
koncepční základna oddělení školství na střednědobé
období). Materiál je souladný s vyššími rozvojovými
a strategickými texty, obsahuje celou řadu velmi
zajímavých dat včetně podrobné charakteristiky školských
budov i vnitřního movitého majetku. V pondělí Draft
rozešlu vybraným expertům na školství z koaličních
i opozičních subjektů se žádostí o oponenturu a také
členům svého kolegia ředitelů ZŠ. Připomínky chceme
shromáždit a zapracovat do 12/5, abychom materiál včas
odevzdali do druhé květnové rady města (uskuteční se
19/5).

Školství,
kultura
a sociální věci

Na mimořádném jednání zasedne Řídicí pracovní skupina
komunitního plánu (ÚT 14.30), aby diskutovala
o žádostech podaných k čerpání dotací na sociální služby
pro rok 2015. K dispozici je 5 miliónů, žádosti ale
převyšují alokaci více než dvojnásobně, některé z nich
navíc pravděpodobně nevyhoví formálně.
Humanitní komise (ÚT 15.30) bude mimo jiné jednat
o revizi pravidel Hospodaření s byty v majetku města, aby
radě města navrhla zpřesnění podmínek přidělování.
Hlavní změny by se měly týkat bytů v DPS, startovacích
bytů a nově vytvořené kategorie prostupného bydlení.
S představiteli NNO Návrat o.p.s. budu jednat o projektu
poskytnutí pomoci lidem bez přístřeší v zimě 2015/2016
(ČT 9.00). Přestože je teprve květen, přípravy musíme
zahájit již nyní.
Čeká mě další schůzka se členy skupiny (město, městská
policie, Kontakt), která připravuje projekt dobrovolných
hlídek seniorů na přechodech pro chodce v blízkosti škol
(ČT 13.00). Máme již několik zájemců a je třeba
dohodnout formy jejich proškolení.
S ČOI a městskou policií budeme diskutovat (ČT 15.30)
další prohloubení spolupráce v oblasti prevence před
nekalými praktikami některých organizátorů prodejních
předváděcích akcí (tzv. šmejdi).

Cestovní ruch

Ostatní
aktivity

Čeká nás jednání s případným dodavatelem programu tzv.
Barevného (kulturního) léta, jímž chceme o hlavních
prázdninách oživit horní centrum města (ST 8.30) různými
živými vystoupeními.
Setkání vedení města s ministrem financí Andrejem
Babišem (ČT 10.30).
Setkání s představiteli naší o.p.s. Spacium, kde budeme

diskutovat o letošních projektech (ČT 14.30).
Účast na oslavách 70. výroční ukončení 2. světové války
(ČT od 16.30, PÁ od 10.00).

Před
schválením

Do rady města (ÚT od 10.00) zejména posílám ke
schválení změnu v přidělování tzv. startovacích bytů.
Letos končí první desetileté lhůty nájmů, takže navrhuji
tyto byty poskytnout novým žadatelům z řad mladých
rodin s dětmi. Současní nájemníci přitom dostanou celých
6 měsíců k tomu, aby si našli vlastní bydlení, jak je k
tomu ostatně zavazují i současná pravidla přidělování.
Někteří tak už přitom učinili sami.
V minulém týdnu (27. 4. - 3. 5.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Rengl (fa Rengl) - smlouva o pronájmu plakátovacích
ploch

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

K. Krenk (Personnel Welfare) - smlouva o pronájmu školní
kuchyně na ZŠ Dobiášova
D. Helšusová, J. Kašpar (Sdružení veletrh dětské knihy,
Kolosseum) - veletrh dětské knihy 2016
V. Machková (FO) - pracovní příležitost ve školství
M. Procházka (OHK) - partnerství škol a zaměstnavatelů
M. Motshagen, pí Koudelková (KDM) - Barevné léto

Týdeník Ivana Langra / 11. 5. – 17. 5. 2015

Školství,
kultura
a sociální věci

První tři dny v týdnu věnujeme zapracování připomínek
oponentů (vybraní experti na školství z koalice i opozice +
sedmičlenné kolegium ředitelů ZŠ) k Draftu rozvoje
předškolního a základního vzdělávání na území města
Liberec do roku 2020 (podklad pro přípravu projektů
financovaných z EU a také jakási koncepční základna
oddělení školství na střednědobé období). Materiál
následně 13/5 pošleme do rady města k projednání
(19/5).
Setkání s panem Rudy Linkou (PO 10.00), s nímž budu
debatovat o přípravách letošního 10. ročníku Bohemia
Jazz Festu, který se 16/7 zastaví i v Liberci.
Spolu s pracovníky matriky a odboru IT projednáme (ÚT
9.00) způsob, jakým budeme ředitelům ZŠ poskytovat
seznamy dětí (jméno, datum narození, adresa trvalého
pobytu) ze spádového obvodu jejich školy. Nově tuto
povinnost obcím ukládá novela školského zákona (§ 36).
Jde o zvýšenou administrativní zátěž, která jen velmi

těžko povede k pozitivním změnám v současné "spádové
turistice".
S pracovníky humanitního oddělení stanovíme hlavní
změny v pravidlech Hospodaření s bytovým fondem města
(ST 10.00), návrhy posléze v dalších týdnech projedná
humanitní komise. Rada města by měla o celkovém
návrhu rozhodovat na svém červnovém zasedání 19/6.
Na zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
(ST 17.30) budeme diskutovat především letošní zápisy
do mateřských škol, které se jednotně uskutečnily 31/3.
Pozvánku na aktuální zasedání i zápisy z minulých jednání
najdete ZDE.
Na krajském úřadu se sejde K21 (kolegium starostů obcí
II. a III. typu, PÁ 9.00), které projednává otázky
v sociální oblasti. Osobně mě bude zajímat postoj
ostatních obcí k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi šířeji o tématu ZDE.
Cestovní ruch

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí (PÁ 15.00) velká akce, již pořádá Liberecký kraj, ale participují na ní
i naše městské organizace.
Na setkání se zástupci protikorupčních organizací
(Oživení, Frank Bold a KPKP) budeme diskutovat nad
hlavními cíli aktualizace protikorupční strategie města (ČT
13.00).
Představení dětské opery Brundibár (PO 15.00, ZUŠ),
kterou původně nacvičily děti z terezínského ghetta.

Ostatní
aktivity

Charitativní bazárek v Malém divadle (SO 15.00).
Setkání s romskou spisovatelkou Irenou Eliášovou (ST
9.00).
Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Nezasedají rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (4. 5. - 10. 5.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
B. Šolková, R. Prade (Návrat o.p.s.) - projekt pomoci
lidem bez domova v zimě 2016
Z. Marek (Prestima) - Barevné léto

Týdeník Ivana Langra / 18. 5. – 24. 5. 2015
Školství,
kultura
a sociální věci

Pokračujeme v práci na změnách v pravidlech
Hospodaření s bytovým fondem města, kam je mj.
potřeba zapracovat projekt tzv. prostupného bydlení.
Změny se ale budou týkat i startovacích bytů, bytů v DPS

a obecně parametrů přidělování. Návrhy a připomínky
ještě v dalších týdnech připojí i členové humanitní komise.
Připravuji si první koncept Rámce pro řešení sociálního
bydlení na území města, který by měl komplexně pojmout
všechna témata a aktéry této problematiky - od ubytoven,
přes sociální byty až k případnému doplnění bytového
fondu města, od klientů, majitelů ubytoven, přes sociální
služby až k politikům.
Zúčastním se zasedání rady pro národnostní menšiny (PO
16.00), která pracuje při naší příspěvkové organizaci
Kontakt. Právě Kontakt by do budoucna měl být tím
aktérem, který bude za město aktivní v tzv. integrační
politice a také v získávání financí ze zdrojů MV
na nejrůznější projekty související s prací s národnostními
menšinami.
Uskuteční se společné zasedání komise zdravotní
a sociální a Řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán (ÚT
16.00), kde externí dodavatel (LB plán) představí
výsledky 2. fáze své práce na analýze sociálních služeb
v Liberci. Analýza by měla být zpracována do konce
června a měla by samosprávě pomoci s přesnějším
vymezení tzv. základní sítě sociálních služeb, které budou
v dalších letech finančně podporovány z rozpočtu města.
Spolu s pracovníky matriky a odboru IT projednáme (ST
10.00) způsob, jakým budeme ředitelům ZŠ poskytovat
seznamy dětí (jméno, datum narození, adresa trvalého
pobytu) ze spádového obvodu jejich školy. Nově tuto
povinnost obcím ukládá novela školského zákona (§ 36).
Jde o zvýšenou administrativní zátěž, která jen velmi
těžko povede k pozitivním změnám v současné "spádové
turistice". (přesun schůzky z minulého týdne)
Společně s pracovníky krajské vědecké knihovny (ČT
13.00) budu diskutovat nad možnostmi, jak pomoci
spisovatelce Ireně Eliášové s reprintem/ prvotiskem části
jejího díla. Mimochodem, velmi hezké čtení!

Cestovní ruch

Ostatní
aktivity

Znovu budeme diskutovat nad programem tzv. Barevného
léta (ST 11.00), tedy uceleného kulturního programu
v Liberci v období 06-09/2015.
Sportovně vědomostní soutěž libereckých ZŠ, zahájení
a ukončení (ČT od 9.00, PÁ od 12.30).
Závěrečný galakoncert vítězů Celostátní soutěže
základních uměleckých škol České republiky v sólové hře

na dechové nástroje (NE 10.00).

Před
schválením

Do rady města (ÚT od 10.00) mj. ke schválení
předkládám Draft dalšího rozvoje vzdělávání v Liberci
do 2020, který bude základním analytickým a návrhovým
textem odboru školství v nejbližších letech, dále celý balík
žádostí o dotace z účelových fondů města - kulturního,
zdraví, prevence, vzdělávání a komunitního plánu (KPSS),
individuální dotace pro krajskou vědeckou knihovnu,
pěvecký sbor Severáček, Spacium o.p.s. a Bohemia Jazz
Fest. Budu také radu města žádat o schválení účasti
studentky ústecké univerzity (pro potřeby diplomové
práce) při hodnocení nabídek na nové logo a grafický
manuál města, které vzejdou z právě probíhajícího VŘ.
V minulém týdnu (11. 5. - 17. 5.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

skupina rodičů a zaměstnanců - stížnost na jednu MŠ
v Liberci (záměrně anonymizováno)
P. Pimek (ARCHA 13) - charitativní běh městem
I. Eliášová - žádost o pomoc při reprintu/ prvotisku díla
M. Kameník (Oživení), J. Karlický, M. Fadrný (Frank Bold),
D. Fialová, J. Tauchman (KPKP) - cíle aktualizace
protikorupční strategie

Týdeník Ivana Langra / 25. 5. – 31. 5. 2015
Pokračuji v přípravě Rámce pro řešení sociálního bydlení
na území města. Text by měl komplexně zastřešit
problematiku bytové politiky města, která by nadále měla
mít výhradně sociální aspekt a řešit prioritně potřeby
znevýhodněných různého typu (ubytovny, DPS, příjmově
vymezení, sociální bydlení, bezbariéry, mladé rodiny,
prostupné bydlení aj.).

Školství,
kultura
a sociální věci

Studuji problematiku dozorčích rad velkých příspěvkových
organizací a sbírám příklady dobré praxe (např. Brno,
Chomutov). Návrh na zřízení DR jako formální instituce
bych rád představil na začátku podzimu, plně funkční by
mohly být nejpozději od 1/1/2016.
Na poradě odboru školství (PO 12.30) budeme mj.
naposledy diskutovat materiály, které odevzdáme k
projednání radě města (2/6) - půjde především
o doporučení ke stravování a k provozu prodejních
automatů v MŠ a ZŠ. Totéž doporučení budu ještě
projednávat v kolegiu ředitelů ZŠ (ČT 12.30), které
rovněž seznámím s ideou výše zmíněných dozorčích rad.
Společně se zástupci OC Plaza (ST 9.00) se vrátíme

do roku 2012, odkdy se datuje problém kolem záboru
veřejné plochy v rámci vánočních trhů. Město se tehdy
podle všeho nezachovalo fér, budeme tedy hledat možná
řešení.
Komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00) bude mj.
projednávat plány naší o.p.s. Spacium na letošní rok,
projekt ocenění signatářů Charty 77 k 17/11, projekt
na Kulturní počin roku a další návrhy.
Program tzv. Barevného léta v Liberci už má jasnější
kontury, na poradě odboru CR (PO 8.15) už chceme
pomalu finalizovat data a jejich programovou náplň.
Cestovní ruch

S kolegy z odborů dopravy i technické správy, Policie ČR
i zástupci ARCHY 13 (PÁ 10.30) budeme hledat
nejschůdnější řešení při možném pořádání charitativního
půlmaratónu v Liberci.
Přijal jsem pozvání JE Jana Baxanta, biskupa
litoměřického, který se setká s nově zvolenými zástupci
měst a obcí spadajících do diecéze (ÚT 10.00 - 12.00,
Litoměřice).
Pravidelné setkání s řediteli sociálních příspěvkových
organizací (ST 10.30) a kulturních příspěvkových
organizací (ST 13.00).

Ostatní
aktivity

Koncert pro Naději (ST 18.00, Lidové sady).
Předávání maturitních vysvědčení (ČT od 8.30) Gymnázium a SOŠPg, Jeronýmova.
Svatební obřady (PÁ od 13.00).
Schůze MO Liberec Strany zelených (PÁ 15.30).
Zastupitelstvo města - mimořádné a řádné (ST od 15.00
a ČT od 15.00).

Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Do zastupitelstva města (ČT od 15.00) posílám k
projednání především individuální dotace (Spacium,
Krajská vědecká knihovna, Severáček, Bohemia Jazz Fest)
a také programové dotace z Komunitního plánu sociálních
služeb. Zastupitelé dostanou rovněž k dispozici informace
o Draftu rozvoje vzdělávání do roku 2020 a o práci
na aktualizaci protikorupční strategie města. Podklady
jsou k prostudování ZDE
V minulém týdnu (18. 5. - 24. 5.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Z. Marek (Prestima) - Barevné léto + koncert k 90 letům
ZUŠ
B. Konvalinková (knihovna) - provotisk a reprint knih I.

Eliášové
Zástupci o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu a The
Kellner Family Foundation - vzdělávací projekt v Liberci

