Týdeník Ivana Langra / 2. 3. – 8. 3. 2015
Pokračují práce na systémovém dokumentu v oblasti
vzdělávání s každoroční kontinuální aktualizací. Dokument
bude, zjednodušeně řečeno, u ZŠ zastřešovat oblast
demografickou (aktualizace dat), technickou (možnosti
škol při přechodném navýšení kapacit), provozní (dotace
města), vnitroškolskou (kritéria zápisů, spádová
vyhláška), preventivní (klima tříd a škol), zdravou výživu
(školní kuchyně, bufety, automaty), společenskou (školy
jako centra komunit), kulturní (školy jako nositelé živé
kultury města). U MŠ pak demografickou (aktualizace
dat), vnitroškolskou (kritéria zápisů, elektronizace,
oddělení pro děti mladší 3 let), zdravou výživu (školní
kuchyně).

Školství,
kultura
a sociální věci

Porada odborů školského a správy majetku bude řešit
spolupráci ve dvou oblastech – zjišťování reálných nákladů
na stravování žáků ve školách zřizovaných městem
(aktualizace dotačního titulu), zmapování veškerých
možností škol pro přechodné navýšení kapacit
v souvislosti s aktualizací dat a demografických prognóz
(hospodárné a účelné využití případných investic města
a dalších veřejných rozpočtů, PO 14.30)
Podruhé zasedne skupina (MP, Kontakt, MML) pro realizaci
projektu „senioři v dopravní výchově“, který bychom rádi
spustili ve dvou etapách ještě letos (ST 14.00).
Společně s odborem školství pořádám pro zastupitele,
pracovníky MML, zástupce příspěvkových organizací
v kultuře a neziskových v sociálních službách seminář
o veřejné podpoře. Seminář souvisí s připravovaným
postupným přechodem dotačního financování do režimu,
který bude v souladu s veřejnou podporou (ST, 16.30).
Důležité setkání se zástupci rezortu sociálních věcí
Libereckého kraje nad společnou koordinací obou
samospráv (ČT 13.00).
Finalizuje příprava záměru vyhlášení otevřené soutěže
na grafický manuál s novými logotypy města Liberec.

Cestovní ruch
Pokračuje práce týmu MML na přípravě Libereckého
jarmarku (+ Krajských dní) 2015.
Ostatní
aktivity

Účast na seniorských šibřinkách (ÚT 14.00). Pravidelné
návštěvy libereckých ZŠ (ČT 9.00). Vítání občánků (PÁ
9.30). Účast na představení v DFXŠ (PÁ 19.00). Záštita
a účast na Liberecké mateřince (SO 13.00).

Před
schválením

Na radu města (ÚT 10.00) předkládáme kompletní návrh
nominací do tří rezortních komisí – pro kulturu a cestovní
ruch, zdravotní a sociální, humanitní. Po schválení začnou
komise konečně pracovat.

Zpráva
o lobby za

V minulém týdnu (23. 2. - 1. 3.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor

předchozí
týden

veřejné správy v nejširším slova smyslu):
L. Přinda (S Group SFM) - veřejná služba ve Sportparku
B. Šolková - konzultace v sociální oblasti
J. Lauerman (LB plán) - konzultace v sociální oblasti
M. Puzrlová - konzultace v kulturní oblasti

Týdeník Ivana Langra / 9. 3. – 15. 3. 2015
Finišuje příprava důležitých materiálů na příští radu města
(11. týden), což jsou především jednotlivá pověření k
výkonu služeb obecného hospodářského zájmu pro naše
příspěvkové organizace, která je mají dát do souladu
s veřejnou podporou, a tedy nařízením EU - téma sice
mediálně nudné a obtížné, ale navýsost důležité. Tyto věci
měla předchozí politická garnitura řešit nejpozději od roku
2012, ale - jednoduše řečeno - zbyly na nás.

Školství,
kultura
a sociální věci

Na poradě s právníky (ÚT 8.00) chci udělat první krok k
tomu, aby se Liberec stal přívětivým pro pouliční umělce
(tzv. busking). Odpovídající prostor pro živou kulturu je
jednou z šancí, jak se pokusit oživit centrum města.
Poprvé se sejde pracovní skupina složená z ředitelek (2x)
a ředitelů (4x) základních škol (ÚT 14.00). Skupina bude
nejen spolupracovat při vytváření systémového materiálu
v oblasti vzdělávání, ale také bude prostředníkem
v komunikaci mezi ostatními řediteli a zřizovatelem škol městem.
K jednání (ČT 13.00) jsem pozval zástupce neziskových
organizací, které pečují o seniory, abych jim nabídl
spolupráci v boji s prodejními předváděcími akcemi (tzv.
šmejdi). Preventivní kroky zatím město spolu s ČOI
podniká prostřednictvím svých příspěvkových organizací,
rozšíření o NNO's může projektu dodat větší záběr.

Cestovní ruch

Ostatní
aktivity

Na poradě s pracovníky odboru (PO 8.15) budeme
finalizovat přípravu na letošní Velikonoce na náměstí před
radnicí, které jsme se snažili v krátkém čase oproti
předchozím letům alespoň lehce modifikovat (větší změnu
chystáme až v příštím roce). Záměr již schválila porada
vedení města minulý týden.
Čeká mě první jednání se zástupci sdružení Oživení (ST
14.45, Pha), kde chceme dohodnout způsob zapojení
jejich expertů do přípravy nové protikorupční strategie
města.
Jednání se zástupci domova pro osoby s poruchou paměti
a orientace (Vila Vitae, ÚT 8.30). Návštěva Centra Kašpar
(ST 10.30) - projekt rovných příležitostí. Schůze základní

organizace Strany zelených (PÁ 15.30).
Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Valné hromady společností se 100% majetkovou účastí
města - SAJ, SAL, LIS, TSML (ÚT od 10.00).
V minulém týdnu (2. 3. - 8. 3.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
N. Haisová - spolupráce s OC Plaza
J. Lauerman (LB plán) - konzultace v sociální oblasti

Týdeník Ivana Langra / 16. 3. – 22. 3. 2015
Na jednání (PÁ 8.30) s kolegy ze státní správy (matrika)
chceme dohodnout, jak by se mohli co nejúčinněji podílet
na každoroční aktualizaci dat, které samospráva potřebuje
k reálnému stanovení kapacit svých základních škol a k
případným změnám tzv. spádové vyhlášky. Bez vzájemné
spolupráce i bez zpřesňujících odhadů statistiků o migraci
obyvatel se v několika příštích letech neobejdeme.
První veřejná debata o libereckém školství se zástupci
veřejnosti (ČT 16.00, místnost 11). Přítomným chci
představit současnou situaci v oblasti vzdělávání, plány
města do nejbližších let a vyslechnout i zpětnou vazbu k
nejrůznějším tématům, jimž zřejmě budou vévodit zápisy
do 1. tříd.

Školství,
kultura
a sociální věci

Bude pokračovat práce na pravidlech tzv. buskingu
na veřejných prostranstvích (pouliční umění s cílem oživit
centrum města) - text doporučení je již hotov, zbývají
korektury a odborné konzultace s právníky. Doporučení
chci předložit radě města 7/4.
Na společném jednání (ST 9.00) se společně sejdou
zástupci radnice a sdružení ARCHA 13, aby debatovali nad
dalším zapojením zástupců sdružení do expozice
Zapomenuté dějiny Liberce v bývalé Galerii U Rytíře.
Expozici jsem již minulý týden představil svému kolegiu
ředitelů ZŠ, abychom společně hledali cestu k tzv.
zážitkovému vyučování o regionálních dějinách.
Pokročíme i ve zpracování tzv. projektové fiše k
sociálnímu a prostupnému bydlení, která bude pokladem
pro projekt z IPRÚ, resp. IROP (ČT 14.00). Prostupné
bydlení jako záměr schválilo ještě předchozí zastupitelstvo
města, výrazně se ale změnila finanční náročnost projektu
a v běhu jsou i nové legislativní podmínky (MPSV pracuje
na věcném záměru zákona o tzv. dostupném bydlení).
Svůj odraz bude mít projekt i ve zdravotní a sociální
komisi města, jejíž některé členy pověřím konkrétními
úkoly ve vztahu k neziskovým organizacím.

Poprvé se sejdou komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00)
a komise humanitní (ÚT 17.00), aby začaly pracovat
na konkrétních úkolech.

Cestovní ruch

Ladíme poslední znění zadání soutěže na grafický manuál
statutárního města s novým logem (ke schválení do rady
města záměr půjde 7/4), diskutovat budeme o složení
výběrové komise (PO 9.00).
V Jablonci se otevřou brány regionálního veletrhu
cestovního ruchu (ČT 10.00).

Ostatní
aktivity

Jednání řídicí pracovní skupiny komunitního plánu
sociálních služeb (ST 14.00).
Oficiální přijetí pana velvyslance SRN v ČR (ČT 10.00).

Před
schválením

Do rady města (ÚT 10.00) tentokrát míří celá řada
materiálů obou mých odborů, přičemž některé z nich jsou
naprosto zásadní. Vybírám především dva: 1. sada tzv.
pověření ke službám obecného hospodářského zájmu
(zjednodušeně řečeno - objednávka města na část
veřejných služeb v kulturní a sociální oblasti) pro obě
zahrady i obě divadla + sociální příspěvkové organizace,
které uvedou v soulad činnost města i jeho organizací
s tzv. veřejnou podporou. Minulé vedení města v této věci
neodpracovalo takřka nic, my jsme k finální podobě
dospěli za 3 měsíce. Nutno dodat, že porušení pravidel
veřejné podpory (nařízení EU) hrozí citelnými finančními
sankcemi, 2. změna pravidel pro posuzování žádostí
fyzických osob na prominutí úroků a penále z městských
bytových i nebytových prostor. Původní pravidla
nesmyslně škatulkovala tíživé sociální situace
do obecných kategorií, aniž by posuzovala konkrétní
situaci konkrétního žadatele. To se nyní změní,
posuzování bude mít nově na starost humanitní komise,
která bude směrem k radě města vydávat doporučující/
nedoporučující stanoviska.
V minulém týdnu (9. 3. - 15. 3.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Trojan - projekt SeniorKontakt

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

p. Hyk, pí Pokorná - Vila Vitae - domov pro osoby
s poruchou paměti a orientace
pí Vyčichlová - Anaon - projekt Strom života
M. Kameník - Oživení - konzultace v protikorupční politice
I. Bobková - Osobní asistence pro život
I. Sulovská - Centrum Kašpar - seznámení s činností
zástupci 7 neziskových organizací - prevence seniorů proti

tzv. šmejdům
pí Bátrlová - pomoc v sociální oblasti - sbírka pro těžce
postiženou klientku

Týdeník Ivana Langra / 23. 3. – 30. 3. 2015
Zásadní jednání s kolegy z technické správy majetku (ST
8.00), na němž se dohodneme na optimální variantě
nového příjezdu a parkování u MŠ Klášterní. Jde o jeden
z kostlivců po předchozí radniční koalici, jejž musíme co
nejdříve vyřešit, aby rodiče zhruba 130 dětí (z toho 5 tříd
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) neměli
problém s ranním a odpoledním "transportem" svých
potomků.
Školství,
kultura
a sociální věci

Pravidelné setkání s řediteli sociálních a kulturních
příspěvkových organizací města, které slouží k vzájemné
výměně informací i čerpání zpětné vazby. Ředitele tří
sociálních organizací potkám na radnici (ST 10.30),
ředitele čtyř kulturních organizací pak v botanické zahradě
(ST 12.30).
O další budoucnosti tzv. e-vstupenky budu jednat se
zástupci držitele licence, společností Elset, ředitelkou
DFXŠ Jarmilou Levko a ředitelem zoo Davidem Nejedlem
(ČT 9.30), kteří jsou v Liberci největšími partnery evstupenky.

Cestovní ruch

Stále pracujeme na finálním znění zadání soutěže
na grafický manuál statutárního města s novým logem (ke
schválení do rady města záměr půjde 7/4), s týmem
pracovníků odboru cestovního ruchu snad vše doladíme
na poslední schůzce (PO 8.15).
Poslední schvalovačka chystaných jarních (velikonočních)
trhů před radnicí s kulturním programem (PO 8.15).

Ostatní
aktivity

Jednání se zástupci neziskové protikorupční organizace
Frank Bold (PO 13.00, Praha) o vzájemné spolupráci
na aktualizaci protikorupční strategie města. Současná
strategie, platná od 05/2013, je totiž zcela nedostatečná,
protože mj. zahrnuje pouze úřednický aparát a nikoli
politiky a soukromý sektor.
Jednání s majiteli bývalého kina Lípa (ÚT 14.00) - další
kostlivec po předchozí vládě, který zbyl na nás. Jak
korektně vyřešit dlouhodobé skladování městského
majetku v soukromém prostoru, když místo smluv existují
jen jakési ústní dohody a sliby předchůdců?

Před
schválením

V zastupitelstvu města (ČT 15.00) čeká na schválení balík
materiálů k veřejné podpoře, nová pravidla pro
posuzování žádostí o odpuštění dlužných úroků a penále
i dvě veřejnoprávní smlouvy k poskytnutí individuální
dotace na kulturní akce (rekonstrukce bitvy z roku 1757

a festivalové dny dětské knihy). Podkladové materiály
jsou k dispozicizde.
V minulém týdnu (16. 3. - 22. 3.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Mgr. Zicháček, Mgr. Prokophová - projekt podpůrných
vzdělávacích center
Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Mgr. Turek, dr. Grosse - společná spolupráce SML a MGO
(saská zastřešující organizace) v cestovním ruchu
Mgr. Brestovanský, p. Pimek (ARCHA 13) - společná
spolupráce na expozici Zapomenuté dějiny města (Galerie
U Rytíře)
Ing. Lauerman, Bc. Votrubcová (LB plán) - podpis
smlouvy - analýza sociálních služeb v Liberci

Týdeník Ivana Langra / 30. 3. – 1. 4. 2015
Poslední jednání (ÚT 8.00) o pravidlech pro pouliční
umělce se zástupci státněsprávního odboru dopravy, než
materiál pošleme 1/4 k jednání rady města (7/4). Text je
ale v zásadě hotov.

Školství,
kultura
a sociální věci

Kolegium ředitelů základních škol (ST 10.00), kde kolegy
seznámím s připravovaným systémovým materiálem pro
oblast školství a požádám je o spolupráci na některých
bodech, a to především v průzkumech klimatu tříd a škol,
navyšování kapacit, zdravého stravování nebo směřování
škol do pozice center komunit.
Kvartální setkání s klienty všech tří DPS (ÚT 9.00, 10.00,
13.00) - konečně se dostanu k tomu, abych si zařízení
osobně prohlédl a navnímal případné problémy.
K ruce dostaneme první (vstupní) část analýzy sociálních
služeb na území města, od níž se na poradě se
zpracovatelem (LB plán) odvine další harmonogram prací
(ST 14.30).

Cestovní ruch

Na 1. zasedání komise pro kulturu a cestovní ruch (ÚT
16.00) budeme vzájemně diskutovat navržené zadání
soutěže na grafický manuál statutárního města s novým
logem. Jde o poslední možnost, jak zapracovat
připomínky, nebo zpřesnit detaily. O den později materiál
odešleme jak podklad radním, kteří o něm i o složení
výběrové komise rozhodnou 7/4.
Na náměstí před libereckou radnicí se slavnostně otevřou
letošní velikonoční trhy (PO 15.00) s doprovodným
kulturním programem, uvnitř historické budovy (na
chodbách 1. a 2. patra) budou své výtvory vystavovat děti

z libereckých mateřských škol. Radnice je samozřejmě
plně otevřena veřejnosti.

Ostatní
aktivity

Poslední jednání nad textem harmonogramu aktualizace
Protikorupční strategie města povedu kromě kolegů ve
vedení také s protikorupčním specialistou MML (ÚT
14.30). Materiál pak zamíří do rady města 7/4.
Valná hromada Teplárny Liberec a.s . (PO 10.00).
Dovolená - 2/4 - 3/4.

Před
schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (23. 3. - 29. 3.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
H. Sotoniaková, M. Fardrný (Frank Bold) - konzultace k
aktualizaci protikorupční strategie

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

A. Bečvářová (Středisko rané péče) - prezentace služby
p. Smrkovský (Hudební mládež ČR) - festival Duhová
bouře
J. Luxemburg - kino Lípa
J. Tauchman (KPKP) - konzultace k aktualizaci
protikorupční strategie

