
 Týdeník Ivana Langra / 29. 2. - 6. 3. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Tento týden bude opět ve znamení projednávání novely 

školského zákona, jíž nám hrozí zavedení spádových 

obvodů do mateřských škol. Ve středu 2/3 totiž sněmovní 

výbor pro vědu a vzdělání projedná všechny pozměňovací 

návrhy a mezi nimi i dva ze společné dílny poslankyně 

Radky Maxové a naší - ty samozřejmě navrhují 

od spádových obvodů upustit. Pokud získají doporučení 

výboru, zvýší se jejich šance na podporu při klíčovém 

hlasování na plénu poslanecké sněmovny. Ještě den 

předtím (ÚT 13.30) se ve sněmovně potkám se zástupcem 

klubu ODS, jehož se pokusím přesvědčit, že náš návrh je 

smysluplný, zatímco zavedení spádových obvodů v MŠ 

nesmyslem. Již před 14 dny jsem všechny členy výboru 

znovu obeslal dopisem,  v němž jsem ve stručnosti popsal 

všechny vady, které návrh ministerstva školství má. 

Poradu odboru (PO 12.30) věnujeme zintenzivnění práce 

na vzájemném převodu DDM Větrník a DC Sluníčko mezi 

městem a krajem, protože obě zastupitelstva záměr 

výměny obou organizací minulý týden schválila. V případě 

Větrníku, který připadne městu, nás čeká zřízení nové 

organizace, sepsání zřizovací listiny a její zápis 

do rejstříku školských zařízení i obchodního rejstříku. V 

případě Sluníčka pak musíme zahájit veškeré práce k 

ukončení činnosti organizace a hladkému předání kraji. 

Setkám se s novými terénními pracovníky v sociálně 

vyloučených lokalitách (PO 15.15), na jejichž činnost jsme 

v letošním roce získali finanční podporu Úřadu vlády ČR. 

Cílem schůzky je vyjasnit si úkoly, které po pracovnících 

město bude chtít, i způsoby jejich vykazování. Pracovníci 

by měli primárně pravidelně monitorovat vývoj 

v ohrožených lokalitách a pomáhat radou, popř. jiným 

způsobem jejich obyvatelům. 

Zúčastním se v poslanecké sněmovně odborného 

semináře o vládní Koncepci sociálního bydlení (ÚT 

od 9.00). Cílem je v diskuzi získat další poznatky pro naši 

vlastní praxi, již realizujeme v rámci tzv, prostupného 

bydlení. Vše o tomto projektu najdete ZDE. 

Navštívím tzv. domeček za Liebiegovou vilou 

na Jablonecké ulici (ST 9.00), který před měsícem opustila 

hospicová péče. Rád bych zde - bude-li to možné - viděl 

nový azylový dům pro ženy, který v Liberci i jeho okolí 

jako pobytová sociální služba citelně chybí. O financování 

provozu případného AD jsem již jednal na kraji, který 

přislíbil, že by dům zařadil do krajské sítě sociálních 

služeb (což je klíčové pro financování). Nicméně je třeba 

přiznat, že domeček nakonec nemusí být pro AD vhodný, 
na jeho obsazení má navíc zájem "více vlků". 

Poprvé se sejde tzv. Lokální partnerství pro město Liberec 

(ČT 13.00), které je důležitým fórem v rámci spolupráce 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


s Agenturou pro sociální začleňování. Právě zde se budou 

formulovat vstupní parametry budoucí strategie pro 

sociální začleňování, na jejímž základě (bude-li schválena 

ASZ a zastupitelstvem) bude moci město v dalších letech 

čerpat finance z předem připravených fondů MŠMT, MPSV 

a MMR. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme opět debatovat 

o koncepci kultury na území statutárního města, 

o fondech pro kulturu a cestovní ruch a pro sport, které 

v tomto týdnu zahájí přijímání žádostí na letošní rok, 

a programu na blížící se velikonoční trhy. V plánu je také 

příprava zadání výběrového/ koncesního řízení na vánoční 

trhy.  

Ostatní 

aktivity 

Zasedá komise humanitní (ÚT 15.30). 

Krajská konference Strany zelených (SO 10.00). 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.  

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (22. 2 - 28. 2.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Lauerman (LB plán) - Metodika základní sítě sociálních 

služeb města 

J. Kendiková (Junior) - prostupné bydlení 

 

Týdeník Ivana Langra / 7. 3. - 13. 3. 2016 

Školství 

a sociální věci 

A jdeme do finále! V pátek 11/3 budou poslanci hlasovat 

o konečném znění novely školského zákona, předcházet 

bude hlasování o pozměňovacích návrzích (PN). Mezi nimi 

budou i ty dva, které společně s námi (15  statutárních 

měst v Koalici proti spádům v MŠ) zpracovala a předložila 

poslankyně Radka Maxová. Pokud jeden z nich na plénu 

projde, spádové obvody v mateřských školách zavedeny 

nebudou (nezmění-li se něco v Senátu). Už minulý týden 

se o PN hlasovalo ve výboru pro vědu a vzdělání, vše 

skončilo remízou. Stále tedy máme šanci uspět! Ještě 

tento týden proto obešlu všechny poslankyně a poslance 

se stručnou argumentací, proč naše pozměňovací návrhy 

podpořit, požádal jsem také ještě o tři schůzky. Hlasování 

budu přihlížet osobně (PÁ 9.00). 

Do "legislativního procesu" se zapojím ještě jednou - 

tentokrát jsme se dohodli společně s náměstkyní 

hejtmana Hanou Maierovou, že písemně oslovíme všechny 

senátorky a senátory, kteří momentálně projednávají 

zákon o veřejných kulturních institucích. Tento velmi 

dobře sepsaný zákon by umožňoval krajským a obecním 

samosprávám založit společnou (příspěvkovou) organizaci 

s regionální i městskou funkcí, rozdělit vzájemně poměr 

podílů i příspěvků, místa ve správní i dozorčí radě. Mohli 



bychom tedy společně spravovat např. obě divadla či 

zahrady, knihovnu, muzeum i galerii, které v současné 

době zřizují buď kraj, nebo město. Novela vznikla 

iniciativou několika senátorů, takže po schválení v horní 

komoře (kde problémy neočekávám), musí projít ještě 

sněmovnou. Společný dopis z dílny Maierová - Langr 
odejde v úterý. 

Poradu odboru (PO 12.30) opět věnujeme diskuzi 

o vzájemném převodu DDM Větrník a DC Sluníčko mezi 

městem a krajem - to se bude vcelku opakovat po několik 

měsíců. V březnu by do obou zastupitelstev měla zamířit 

smlouva o převodu majetků, následovat budou zřizovací 

listiny nových organizací a jejich zápisy do rejstříků. 

Zahájíme také debatu o možné přípravě dotačního titulu 

pro mateřské školy jiných zřizovatelů (příspěvek 

soukromým MŠ za umístění dítěte z Liberce), protože ten 

předchozí skončil na konci loňského roku. Vstupní otázkou 

ale je, zda dotační titul ještě budeme potřebovat - na tu 
musí odpovědět čerstvá demografická statistika. 

Společně s lékařským ředitelem krajské nemocnice MUDr. 

Lukášem budeme probírat otázku propouštění pacientů/ 

klientů našich pobytových zařízení a pobytových služeb 

(domy s pečovatelskou službou, domy seniorů) do domácí 

péče. Stává se totiž, že pacienti jsou někdy propouštěni 

ve stavu, který vyžaduje další nepřetržitou zdravotní péči, 

na to ale naše sociální zařízení nejsou určena (ST 10.30). 

Znovu navštívím ubytovnu Na Svahu (ST 14.15), 

tentokrát v rámci projektu Sociálně zodpovědná ubytovna. 

Cílem je zmapovat, zda ubytovna odpovídá stanoveným 

parametrům a může být do projektu, který mimo jiné 

znamená i účast v tzv. prostupném bydlení, zapojena. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme debatovat 

o programu velikonočních trhů, zadání veřejné zakázky 

na provozování vánočních trhů, zadání zakázky na nové 

logo a vizuál města a také o chystané koncepci kultury ve 
městě. 

Sejdu se s likvidátorem společnosti Spacium o.p.s. (ČT 

14.30), abychom probrali jednotlivé kroky a případná 

úskalí. Společnost byla zrušena k poslednímu dni loňského 

roku, má ale ještě nějaké závazky.  

Ostatní 

aktivity 

Zúčastním se zasedání Rady pro národnostní menšiny při 
KS Kontakt (PO 16.00). 

Zúčastním se kulatého stolu Transparency International 

o veřejných zakázkách, etice a střetu zájmů (ÚT 14.00). 

Před 

schválením 

Zasedá rada města, kam ale zasílám jen běžné operativní 

materiály (ÚT od 10.00). 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

V minulém týdnu (29. 2. - 6. 3.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


týden veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

p. Žiga, pí. Bílková (FO) - terénní práce v sociálně 

vyloučených lokalitách 

M. Fryč (FO) - kultura v Liberci 

p. Rataj (AČR) - armádní koncert ke Dni rodin v Liberci 

 

 Týdeník Ivana Langra / 14. 3. - 20. 3. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Poté, co v minulém týdnu nezískal náš pozměňovací návrh 

na zrušení spádových obvodů v MŠ (hlasování o novele 

školského zákona) dostatečnou podporu v Poslanecké 

sněmovně, soustředíme veškeré síly na senátorky 

a senátory, kteří budou zákon nyní posuzovat. Do Senátu 

pošleme týž pozměňovací návrh a budeme u jednotlivých 

senátorských klubů lobovat stejným způsobem, jako jsme 

k tomu přistoupili i u poslanců. V první řadě se sejdu 

s těmi, kteří byli zvoleni s podporou mé mateřské Strany 

zelených, a budu se je snažit přesvědčit, že náš návrh (na 

rozdíl od ministerského) ponechává volnou ruku rodičům 

při výběru MŠ a také odmítá neopodstatněné zásahy státu 

do pravomoci samospráv jako zřizovatelů MŠ. Chci se také 

spojit se Svazem měst a obcí a požádat o jejich 

stanovisko, popř. stanovisko školské komise SMO, protože 

hlasy obcí znějí různorodě. Senátoři by přitom měli dostat 

jasné vyjádření. Na druhou musíme reálně počítat s tím, 

že nakonec s našimi plány neuspějeme, takže je nutné 

finalizovat všechna alternativní řešení, jimiž budeme 

muset na zavedení spádů reagovat na úrovni statutárního 

města Liberec. 

Dokončíme práci na velkém přehledu základních škol 

a jejich aktivit, který předložíme v příštím týdnu do rady 

města. Přehled je jen prvním krokem k dalšímu zvyšování 

kvality našich ZŠ. Následovat totiž bude nastavení 

vyhodnotitelných indikátorů, jejichž naplňování budeme 

sledovat jak na úrovni škol, školských rad i zřizovatele 

(město). Do vyhodnocování zapojíme i rodiče a určitým 

způsobem i žáky samotné.  

Hned na samém začátku týdne se sejdu s tajemnicemi 

dílčích fondů Dotačního fondu města (PO 8.15), abychom 

společně diskutovali dosavadní příjem žádostí (jsme 

zhruba v polovině), problémy, které žadatelům 

s vyplňování nových elektronických formulářů vyvstávají 

apod. Každá novinka musí projít obdobím vychytávání 
porodních bolestí. 

Poradu odboru (PO 12.30) znovu věnujeme diskuzi 

o vzájemném převodu DDM Větrník a DC Sluníčko mezi 

městem a krajem; obě samosprávy připravují 

do březnových zastupitelstev smlouvy o převodu majetku, 



jejichž součástí musí být vyčíslení toho, co která strana 

bezúplatně získá. Chci se s kolegy také radit o další 

možnosti, jak získat podporu soukromého bytového fondu 

pro potřeby našehoprostupného bydlení (pronájem bytů 

vybrané neziskové organizaci s garancí města? aj.).  

Zúčastním se na Libereckém kraji setkání se zástupci 

Svazu průmyslu a dopravy a zaměstnavatelů (ÚT 13.00), 

které by mělo přinést diskuzi o krocích, které povedou ke 

zvýšení zájmu dětí ze základních škol o technické 

vzdělávání. 

Zúčastním se jednání komise zdravotní a sociální (ÚT 

16.00), kde představím projekt sociálně zodpovědné 

ubytovny i připravované webové stránky, které budou 

centrálním uzlem informací a rad proti řádění tzv. šmejdů 

(podvodné prodejní akce). 

Společně s ředitelkou DH Liberec Vladimírou Řáhovou 

budeme diskutovat (ST 9.00) o využití jejich objektu k 

dalšímu typu pobytové služby (chráněné bydlení, domov 

pro mentálně postižené ženy s dětmi, domov se zvláštním 

režimem pro rodiny s postiženým dítětem?). 

S ředitelem liberecké pobočky Člověk v tísni Lukášem 

Průchou probereme možnosti realizace nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež v západní části města, kde tato 

služba pro mládež 15+ zcela chybí a je zde potřebná (ST 

13.00). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Porada odboru odpadá. 

Setkání s tajemnicemi dílčích fondů Dotačního fondu 

města - viz výše - platí pro fond kultury a  cestovního 
ruchu a sportovní fond. 

Sejdu se s předsedou dozorčí rady ZOO Liberec (ÚT 9.00). 

Zúčastním se zahájení veletrhu Euroregion Tour v Jablonci 

n. N. (PÁ 9.15). 

Ostatní 

aktivity 

Zúčastním se jednání školské rady ZŠ Švermova, kde 

jsem členem za zřizovatele, tedy město Liberec (ÚT 
14.30). 

Jednání komise pro občanské obřady a záležitosti (PO 

15.30). 

Před 

schválením 

Zasedají valné hromady obchodních společností města (ÚT 

od 10.00). 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (29. 2. - 6. 3.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Lukáš (KNL) - propouštění pacientů/ klientů našich DPS 

http://liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


M. Karmášková (FO) - zápis ZŠ Jabloňová 

J. Kafka, F. Horatschke (Spacium) - likvidace společnosti 

Spacium 

B. Matysová (Agentura pro soc. začleňování) - spolupráce 
ASZ s městem 

p. Menšík (FO) - upřesnění podmínek výběrového řízení 
na manažera pro sociální začleňování 

M. Teplá (předsedkyně dozorčí rady KS Kontakt) - činnost 

a rozvoj Kontaktu 

 

Týdeník Ivana Langra / 21. 3. - 27. 3. 2016 

Školství 

a sociální věci 

V minulém týdnu jsme dokončili práce na velkém přehledu 

aktivit našich základních škol, které jsme porovnali 

na základě 31 kritérií (poté, co se s textem seznámí rada 

města, bude dokument veřejný). Dokument velmi dobře 

ukazuje, v čem naše školy snesou vzájemné srovnání 

a kde jsou naopak vzájemně rozlišné. Souběžně jsme 

k textu připojili nejčerstvější inspekční zprávy České školní 

inspekce, které ukazují silné i slabé stránky škol 

a především sledují kvalitu výchovně-vzdělávacího 

procesu. Město (odbor školství a sociálních věcí) nyní 

začne pracovat na 2. kroku, který jsem již v minulých 

dnech avizoval, a to na stanovení indikátorů kvality, které 

budeme u škol také pravidelně vyhodnocovat a sledovat. 

Do evaluace se přitom zapojí jak školy samotné, tak také 

školské rady, město, rodiče a částečně i žáci.  

V rámci porady odboru (PO 12.30) budeme dále 

diskutovat otázku vzájemného převodu DDM Větrník a DC 

Sluníčko s Libereckým krajem, naplánujeme mj. kroky 

vedoucí k budoucímu konkurzu na novou 

ředitelku/  ředitele městského Větrníku apod. Zahájíme 

také debatu o možném pilotním projektu kariérních 

poradců na základních školách, který jsem začal rozvíjet 

s některými externími partnery (AABYSS, Technické 

muzeum Liberec aj.) na sklonku minulého týdne. Diskuze 

na odboru bude přípravou na širší setkání plánované 

v dalším týdnu, kde už bych rád představil dvě školy, 

které se uvolí k ověření v praxi. 

Jednomu z libereckých majitelů bytového fondu 

představím projekt tzv. prostupného bydlení a pokusím se 

jej získat pro spolupráci s městem (ST 10.50). Cílem je 

zvýšit kapacitu tohoto projektu, tedy mít k dispozici více 
volných bytů k přidělování klientům. 

Společně s dalšími členy konkurzní komise vybereme 

(snad) nového manažera pro sociální začleňování odboru 

školství a sociálních věcí (ST 14.00). Půjde o důležitou 



figuru, která bude mít na starosti vedení pracovních 

skupin lokálního partnerství s Agenturou pro sociální 

začleňování (ASZ) a také odvede stěžejní práci 

na strategickém plánu pro sociální začleňování. Ten bude 

po schválení zastupitelstvem a ASZ vstupním 

dokumentem s portfoliem projektů pro čerpání financí 

z výzev ministerstev školství, práce a sociálních věcí 
a místního rozvoje. 

Zasednou kolegia ředitelů mateřských a základních škol, 

tentokrát v plném obsazení, tedy se všemi řediteli (ČT 

od 8.30 a od 10.00). Cílem je diskutovat aktuální 

záležitosti (uskutečněné zápisy do ZŠ, připravované 

zápisy do MŠ, blížící se inkluze, novela školského zákona 

aj.). Na obou setkáních bude přítomna i ředitelka 

Pedagogicko-psychologické poradny Liberec Jana Hlavová, 

aby s námi debatovala zásadní věci spojené s inkluzivním 

vzděláváním. 

  

V sídle Libereckého kraje se zúčastním jednání 

s náměstkyní hejtmana Lenkou Kadlecovou (ČT 13.00), 

jehož tématem bude problematika azylových domů 

v Liberci. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) probereme poslední detaily 

velikonočního týdne, jehož program zahájím týž den 

v 11.00. Budeme také diskutovat o chystané (již třetí) 

veřejné soutěži na logo a grafický manuál města, jejíž 
zadání bude krátce poté i tématem jednání porady vedení. 

Budu dále pokračovat na přípravě strukturovaného textu 

k budoucí kulturní politice statutárního města (koncepce 

kultury). Text by měl být vstupním dokumentem pro 

jakýsi brainstorming, který společně s panem Martinem 

Fryčem plánujeme na letošní duben a který by měl dát 

koncepci rámcové obrysy (co od kultury v Liberci 

očekáváme, jaké má mít město vize, zapojení aktérů, 

podpůrné projekty aj. K témuž tématu se ostatně oba 

sejdeme na další schůzce (PO 15.00). 

  

Zúčastním se zasedání rady Turistického regionu Jizerské 

hory (ST 9.00), kde získáme informace k aktivitám TRJH, 

plánovaným na letošní rok. 

Ostatní 

aktivity 

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

  

Navštívím další 100 letou Liberečanku, abych jí 

k významnému jubileu srdečně poblahopřál (PO 14.00). 

Před 

schválením 

  



Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám velký 

přehled základních škol (viz výše), dohodu o novém 

uspořádání bytové správy s Bytovým družstvem Vlnařská, 

některé individuální dotace, souhlas se zapojením nových 

sociálních služeb do základní sítě Libereckého kraje či 

metodiku pro hodnocení projektů ve fondech zdraví 

a prevence, kultury a cestovního ruchu a vzdělávání, 

sepsanou pro potřeby správních rad fondů. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V. Kyzlink (předseda dozorčí rady zoo) – vnitřní zadlužení 

a strategická politika zoo 

Zástupci zaměstnavatelů (Magna, Fehrer, Preciosa, Denso, 

KSM aj.), zástupci Svazu průmyslu a dopravy, zástupci 

soukromých společností (AABYSS, Technické muzeum aj.) 
– aktivity na větší zapojení škol do technického vzdělávání 

D. Fialová, T. Hrůzová (FO) – alternativní vzdělávání 

v LBC – waldorfská škola 

L. Průcha (Člověk v tísni) – zřízení nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v LBC 

V. Řáhová (DH Liberec) – dům pro mentálně postižené 
matky v LBC 

P. Luksch (SPŠT) – soutěž Oděv a textil 2016 

J. Lauerman (LB plán) – Pakt zaměstnanosti LK 

 

Týdeník Ivana Langra / 28. 3. - 1. 4. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Po úvodním analytickém dokumentu s názvem Přehled 

základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke 

stažení ZDE) začínáme pracovat na vymezení indikátorů 

kvality, jejichž naplňování chceme v našich základních 

školách sledovat. Cílem je jak další zvyšování kvality 

výchovně-vzdělávacího procesu, tak i zavedení jakéhosi 

systému hodnocení škol dle předem vybraných ukazatelů, 

které budeme považovat za stěžejní. Do definice zapojíme 

pracovníky odboru školství a sociálních věcí, ředitele škol, 
školské experty i veřejnost. 

Již poněkolikáté se sejdu se zástupkyněmi spolku Wrabec, 

jehož cílem je založení waldorfské školy v Liberci (ÚT 

14.00). Stejně jako v případě Montessori školy (zatím 2 

třídy na ZŠ 5. května) i v tomto případě alternativní formy 

vzdělávání plně podporuji a poskytnu veškerou pomoc pro 
jejich realizaci. 

Na společném setkání (ST 9.00) získám detailní informace 

o službách neziskové organizace Klára pomáhá, která by 

se mohla usídlit i v Liberci. Jde o službu pomáhající 

pečujícím osobám o dlouhodobě nemocné rodinné 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf


příslušníky či pozůstalé, což považuji za velmi zásadní a 

podporyhodné. 

Sejdou se kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a 

kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací města, 

kde budeme detailně probírat parametry nového způsobu 

výročního odměňování ředitelů těchto PO. Parametry 

budou nyní více zaměřeny tzv. výkonově. 

Už potřetí od nástupu do funkce uspořádám veřejnou 

debatu o školství v Liberci (ST 16.30, sál č. 11). Hlavními 

tématy budou uskutečněné zápisy do 1. tříd, chystané 

zápisy do MŠ, nejbližší měsíce libereckého školství i 

dokument Přehled základních škol v Liberci a kritéria 
jejich srovnání. 

Sejdu se se zástupci společnosti AABYSS (ČT 9.00) a 

řediteli dvou libereckých základních škol, abychom 

debatovali o možnosti realizace pilotního projektu 

kariérního poradce na ZŠ, který by měl zlepšit péči 

v přípravě žáků na středoškolské a učňovské vzdělávání.  

Cestovní ruch, 

kultura 

Zhodnotíme právě ukončený velikonoční týden 
s programem na náměstí před radnicí. 

Budu dále pokračovat na přípravě strukturovaného textu 

k budoucí kulturní politice statutárního města (koncepce 

kultury). Text by měl být vstupním dokumentem pro 

jakýsi brainstorming, který plánujeme na letošní duben 

a který by měl dát koncepci rámcové obrysy (co 

od kultury v Liberci očekáváme, jaké má mít město vize, 
zapojení aktérů, podpůrné projekty aj.) 

 

Ostatní 

aktivity 

28/3 – Velikonoce. 

Zasedá výbor dozorčí rada Divadla FXŠ (ÚT 16.00). 

 

Před 

schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. 

posílám některé individuální dotace, materiál, který 

definitivně zruší institut blacklistu v dotačních fondech a 

jako informace metodiku pro hodnocení projektů ve 

fondech zdraví a prevence, kultury a cestovního ruchu 

a vzdělávání, sepsanou pro potřeby správních rad fondů, 

a analytický Přehled základních škol v Liberci a kritéria 

jejich srovnání. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (21.3. - 27. 3.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Fryč (Knihkupectví Fryč) – konzultace o kulturní 

politice v LBC 



R. Gabčan (Realbyt) – prostupné bydlení 

 

 

 


