Pracovní plán na týden 9. – 15. 2. 2015

Školství,
kultura
a sociální věci

Na poradách odboru a s ředitelkami a řediteli základních
škol dále vyhodnocujeme letošní zápisy, což vyvrcholí
velkým setkáním s vedením všech ZŠ (ČT, 14-15.30).
Tam také přijdeme s konceptem pracovní skupiny pro
školství, která se bude každý měsíc zabývat mj. tvorbou
přehledu činnosti škol (informační materiál pro rodiče před
zápisy 2016), kritérii zápisů 2016, stravováním, dotazníky
ke klimatu ve třídách a škole, problematikou záškoláctví
apod. Pracovní skupina by měla mít 10 - 12 lidí, z toho
nejméně 6 - 8 ředitelek a ředitelů škol, kteří budou
výstupy dále šířit mezi ostatní kolegy a zároveň od nich
sbírat další vhodná témata k diskuzi a řešení. Takto
jednoduše vznikne prostupný systém předávání informací
mezi zřizovatelem (město) a školami. Pokud jde
o stravování, pořádáme (ČT, 9-12) historicky první
workshop o zdravém vaření pro děti v MŠ a ZŠ. Více
o tom v tiskové zprávě. Ve středu se rovněž uskuteční 2.
zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání (ST,
17.00), který bude řešit problematiku dotací na stravování
do ZŠ Doctrina a Křesťanské ZŠ a MŠ JA Komenského.
Oba ředitelé škol byli k jednání přizváni. Pevně doufám, že
po chystané změně jednacího řádu bude každé další
jednání výboru veřejné.
V sociální oblasti nyní pracujeme na změně pravidel pro
přidělování dotací z Komunitního plánu sociálních služeb
poté, co minulý čtvrtek vešla v účinnost novela zákona
250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a navazující změny v zákonu 128/2000 o obcích. Ve
zkratce, znamená to především 1) povinné zveřejňování
výzev dotačních titulů na úřední desce 30 dní před
přijímáním žádostí, 2) novou pravomoc zastupitelstva
schvalovat jednotlivě každou smlouvu s příjemcem
dotace/ příspěvku nad 50 tisíc. To se promítne do KPSS
i dotací z fondů města. Na pravidelné schůzce s řediteli
našich sociálních příspěvkových organizací (KS Kontakt,
Centrum zdravotní a sociální péče, DC Sluníčko, ST,
11.00) pak přítomné seznámíme s chystanými změnami
v oblasti veřejné podpory. To bude znamenat změnu
v procesu poskytování příspěvků na provoz organizací,
a to formou vyrovnávací platby za služby obecného
hospodářského zájmu.

Cestovní ruch

Dále pokračujeme v přípravě na zadání soutěže
na grafický manuál města Liberec, který bude vůbec
prvním v historii. Kdo někdy pracoval v cestovním ruchu,
ví, že to je alfa a omega všeho.

Ostatní
aktivity

Z reprezentačních povinností vybírám především setkání
vedení města s válečným veteránem, generálem
Stanislavem Hněličkou, u příležitosti jeho 93. narozenin
(ČT, 16.00).

Před

Na radě města (ÚT) předkládáme ke schválení především

schválením

žádosti Divadla FXŠ a ZOO Liberec na nerovnoměrné
čerpání příspěvku města. Zjednodušeně řečeno, divadlo
má v zimních měsících vyšší nároky na energie a náklady
na přípravu premiér, zoo zase problém se slabou
návštěvností. Ani jedna organizace by nevystačila jen
s 1/12 příspěvku, obě by se reálně dostávaly do druhotné
platební neschopnosti. Nerovnoměrné čerpání na druhou
stranu nutí obě organizace pečlivě plánovat výdaje
především na podzimní měsíce.
V minulém týdnu (2. - 8. 2.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Mgr. Matějka (Naděje) - představení činnosti neziskové
organizace
paní Hromková (MISA ČR) - aktivizační masáže pro MŠ
a ZŠ

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Centrum pro zdravotně postižené LK - žádost o příspěvek
na projekt sociálně-právní ochrany dětí a na projekty
z KPSS
L. Průcha (Člověk v tísni) - návštěva v nízkoprahovém
zařízení
A. Grünza (Liberecké fórum) - návštěva v nízkoprahovém
zařízení

Týdeník Ivana Langra / 16. – 22. 2. 2015
Poslední týden před ukončením termínů správních řízení
o zápisech dětí do 1. tříd ZŠ, kdy ještě můžeme očekávat
dílčí změny, příp. losování o nespádové děti. Pokud taková
losování nastanou, určitě se jich zúčastním.

Školství,
kultura
a sociální věci

Posvětí-li krajští radní v pondělí koncept společného
pořádání Libereckého jarmarku a Krajských dní, budeme
v rámci jednotlivých týmů pokračovat v práci na jejich
přípravě. Věřím, že kraj nakonec dvojakci dá zelenou,
protože pak bude velkým přínosem nejen pro libereckou
kulturní veřejnost.
(Nejen) v sociální oblasti budeme pokračovat v přípravě
překlopení financování různých veřejných služeb v rámci
tzv. veřejné podpory. Jde o věc, na kterou minulé vedení
města v posledních dvou tří letech prakticky nereagovalo,
přestože zavání velkými finančními sankcemi. Jako první
chceme změnu financování nastavit u příspěvkových
organizací, v případě sociálních služeb (např. komunitní
plán) koordinujeme postup s KÚLK. Veřejná podpora je

opravdu velké téma, připravujeme proto pro zastupitele
praktický seminář, aby do problematiky pronikli ještě
předtím, než o ní budou v dílčích materiálech hlasovat
na zastupitelstvu.
V týdnu se pak uskuteční další jednání Řídicí pracovní
skupiny pro komunitní plán (ST, 14.00, Advaita)
s tématem letošního financování sociálních služeb.
Cestovní ruch

Tady stačí jediné sdělení - od čtvrtka je v Praze veletrh
Holiday World a naši cesťáci budou u toho. V týdnu se
nicméně ještě potkáme s organizátory Benátské 2015
a budeme diskutovat o letošním ročníku.

Ostatní
aktivity

První zasedání rady školy ZŠ Švermova (PO, 15.00), jíž
jsem členem. Diskuze na téma sociálně vyloučených
lokalit na krajském úřadě (PÁ, 10.00). Návštěva
potravinové banky (ST, 7.45).

Před
schválením

Na radě města (ÚT) předkládáme ke schválení výzvy k
čerpání dotací z fondů města. Měsíční zpoždění zavinila
novela zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a navazující změny v zákonu 128/2000
o obcích, které byly ve sbírce zveřejněny až 5/2, ale
s retroaktivní platností od 1/1. Výzvy tedy ke schválení
předkládáme v prvním možném termínu, od 18/2 by měly
viset na úřední desce. Radní také budou rozhodovat
o dotacích na stravování žáků dvou soukromých ZŠ Doctriny a Křesťanské ZŠ a MŠ, přičemž na výběr budou
mít ze tří alternativ. Já osobně hlasovat nemohu, protože
jsem v této věci ve střetu zájmů. Zajímavým materiálem
je také úprava statutu Řídicí pracovní skupiny pro
komunitní plánování, kde napravujeme systémové chyby
v oblasti hodnocení žádostí. Až dosud žádosti o čerpání
financí z rozpočtu města posuzovali prakticky sami
poskytovatelé sociálních služeb, nově budou dvojice
posuzovatelů složeny vždy z jednoho zástupce
poskytovatelů a jednoho zástupce města, jmenovaného
radou města. Souběžně s tím upravujeme i pravidla
přidělování dotací, což opět souvisí s novelou zákona 250/
2000.
V minulém týdnu (9. - 15. 2.) 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

M. Koudelková & M. Motshagen - příprava 10. ročníku Jazz
Festu
J. Vojtková - charitativní bazárek
M. Buzek (Elset) - budoucnost evstupenky
p. Mifek - singltreky

Týdeník Ivana Langra / 23. 2. – 1. 3. 2015
Kolegy z oddělení školství seznámím se vstupními cíli
budoucího systémového dokumentu v oblasti vzdělávání
(nepůjde přímo o klasickou obecnou koncepci, ale spíše
praktický materiál s každoroční aktualizací), který by nás
měl provést nejbližšími roky, jež má liberecké školství
před sebou. Vznikající dokument budeme zároveň
dopracovávat a konzultovat i v pracovní skupině ředitelek
a ředitelů ZŠ, které jsem minulý týden úspěšně oslovil ke
spolupráci.

Školství,
kultura
a sociální věci

Součástí výše zmíněného dokumentu bude i subkapitola
Školy jako centra komunit, která velmi úzce souvisí i s
případným (znovu)otevřením poboček krajské knihovny
v některých periferních lokalitách města, a to konkrétně
právě ve školách. Některé záměry již na papíře či
v myslích (ředitelů škol, pracovníků KVK i SML) existují,
rád bych je společně diskutoval se zástupci knihovny (ÚT,
10.00).
Tento týden si v praxi poprvé vyzkoušíme spolupráci
s ČOI, která nám nově poskytuje informace o pořádání
prodejních předváděcích akcí. Mezi liberecké seniory
budou informace předávat naše příspěvkové organizace,
Komunitní středisko Kontakt (kluby seniorů) a Centrum
zdravotní a sociální péče (pečovatelská služba, DPS). Více
o spolupráci města a ČOI v této tiskové zprávě.
Na sklonku února rovněž definitivně uzavřu obsazení
odborných komisí města, spadajících do mého rezortu,
tedy komise pro kulturu a cestovní ruch, komise zdravotní
a sociální a komise humanitní, aby rada města mohla
kompletní složení schválit již 3/3. Jako první k jednání
zcela určitě zasedne komise humanitní.
Radní Libereckého kraje minulý týden schválili koncept
společného pořádání Libereckého jarmarku a Krajských
dní (13/6), týmy obou samospráv proto zasednou, aby se
dohodly na rozdělení práce i podílu na financování (ST,
10.00).

Cestovní ruch

Budeme se zástupci společností Rengl a Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce diskutovat podobu dodatků ke
smlouvám o zajištění veřejné služby (rozumějte propagaci
akcí SML a jeho organizací).
Letošní první zasedání zástupců Turistického regionu
Jizerské hory, kde se společně pokusíme stanovit priority
pro rok 2015 (PÁ, 9.00).

Ostatní
aktivity

Návštěva v chráněné dílně D.R.A.K. (ÚT 13.30).
Pravidelné jednání s ředitelkou a řediteli městských
kulturních příspěvkových organizací (zahrady, divadla ST, 13.00).

Na zastupitelstvu města (ČT, 15.00) předkládáme ke
schválení dotace na stravování žáků dvou soukromých ZŠ
- Doctriny a Křesťanské ZŠ a MŠ, přičemž radní minulý
týden podpořili variantu příspěvku 12,50 Kč na žáka.

Před
schválením

Ze sociální oblasti pak zastupitelům putuje materiál
s upgradem pravidel poskytování příspěvků z komunitního
plánování, což souvisí s novelou zákona 250/ 2000
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Bude-li se na zastupitelstvu hlasovat o vyvěšení vlajky pro
Tibet, pak tento projekt podpořím, jak jsem již uvedl dříve
na FB.
Bude-li se na zastupitelstvu hlasovat o zřízení dalších
výborů ZM, pak tento bod nepodpořím.

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V minulém týdnu (16. - 22. 2.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Fryč - živá kultura v centru města
P. Mikez - Benátská 2015
pí. a p. Mertovi - speciální školství

