
 Týdeník Ivana Langra / 6. 4. – 12. 4. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

Pracujeme na draftu dalšího rozvoje předškolního 

a primárního vzdělávání v Liberci, který bude podpůrným 

textem pro investiční i neinvestiční projekty 

z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
v programovacím období 2014 - 2020. 

Sejdu se se zástupci šesti nevládních neziskových 

organizací v sociální oblasti, kteří již v loňském roce 

přislíbili účast na projektu prostupného bydlení (ČT 

13.00). Přestože vláda připravuje zákon o dostupném 

bydlení teprve na rok 2017, nic nebrání tomu spustit 

projekt na území města dříve. Musíme ale nejprve 

vydefinovat typy terénních služeb, bez nichž se klienti 

prostupného bydlení zejména v 1. a 2. fázi neobejdou, 

stejně jako vytipovat vhodné tzv. integrované byty pro 3. 
fázi projektu. 

V rámci 2. zasedání humanitní komise (ČT 15.30) 

začneme debatu o dalším osudu startovacích bytů. Jejich 

prvním nájemníkům totiž končí letos po 10 letech smlouvy 

a bude nutné připravit podklady pro radu města, jak dál. 

Možnosti jsou v zásadě dvě: byty uvolnit pro další 

čekatele (do 35 let s malými dětmi), nebo startovací byty 

jako kategorii zrušit a ponechat v nich stávající 
nájemníky. Osobně se zatím kloním k první variantě. 

Humanitní komise bude rovněž posuzovat první žádosti 

o odpuštění dluhů a penále z bytových a nebytových 

prostor dle nových pravidel, schválených na posledním 

zasedání zastupitelstva. Členy komise tak čeká detailní 

posuzování 3 žádostí a stanovení doporučení/ 
nedoporučení pro radu města. 

Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání (ST 17.30) 

představíme novelu zákona 561/2004 Sb., školský zákon, 

která mj. mění ustanovení o spádových obvodech škol 

a zavádí i pojem zdravého stravování. 

Cestovní ruch 

Společně se zástupci Pivovaru Svijany, sdružení ARCHA 13 

i Komunitního střediska Kontakt budu diskutovat funkční 

koncepci prostor po bývalé Galerii U Rytíře v suterénních 

prostorách historické radnice (ST 9.00). 

Ostatní 

aktivity 

Valné hromady libereckých městských obchodních 
společností - SAJ, SAL a TSML (ÚT od 9.30). 

Vítání občánků (PÁ 9.30). 

Návštěva základních škol Lesní, Jabloňová a U Školy (ČT 

9.00 - 12.00) 

Velikonoční pondělí - 6/4. 

Před 

schválením 

Na zasedání rady města (ÚT od 10.30) předkládám 

několik zásadních materiálů. Předně jde o záměr vyhlášení 



soutěže o nové logo města a grafický manuál, který 

konečně sjednotí prezentaci statutárního města navenek. 

Dále pravidla, která zjednoduší pouličním umělcům jejich 

hudební, taneční i divadelní vystoupení, aniž by museli 

žádat o nejrůznější povolení. Jde o podporu živé kultury, 

která by mohla o něco oživit centrum města. Velmi 

důležitý je i návrh věcného a časového harmonogramu 

aktualizace protikorupční strategie města, který jsem 

v minulých týdnech konzultoval se zástupci významných 

nevládních organizací, Oživení, Frank Bold a Krajské 

protikorupční pracoviště. Cílem je vypracovat a předložit 

takovou strategii, která kromě úředníků zahrne i politiky 

a soukromý sektor. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (30. 3. - 5. 4.) jsem se na svou či jejich 

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

J. Verl (FO) - konzultace k činnosti Sportovního areálu 

Ještěd 

J. Lauerman (LB plán) - předání závěrů 1. fáze analýzy 

sociálních služeb ve městě k internímu připomínkování 

 

Týdeník Ivana Langra / 13. 4. – 19. 4. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

I v tomto týdnu se budeme věnovat práci na draftu 

dalšího rozvoje předškolního a primárního vzdělávání 

v Liberci, který bude podpůrným textem pro investiční 

i neinvestiční projekty z integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) v programovacím období 

2014 - 2020 a zároveň shrne všechny hlavní problémy 
i priority libereckého školství. 

Na poradě odboru školství, kultury a sociálních věcí (PO 

12.30) budeme probírat základní parametry úpravy 

pravidel hospodaření s byty v souvislosti s chystanou 

změnou režimu tzv. startovacích bytů. Otázku jsem 

diskutoval již minulý týden se členy humanitní komise 

a dospěli jsme k jednoznačnému závěru - byty po 10 

letech postupně uvolnit pro další čekatele (mladé rodiny) 

a zkrátit dobu jejich přidělování na polovinu, tedy 5 let. 

Nový režim startovacích bytů předložím již na začátku 
května radě města.  

Sejdu se s tzv. Radou starších (ÚT 9.00), která jako 

poradní orgán ředitele Komunitního střediska Kontakt, naší 

příspěvkové organizace, projednává řadu důležitých věcí 
týkajících se seniorské komunity v Liberci. 

Na další schůzce budeme se zástupci Pivovaru Svijany, 

KNL Cateringu, našich odborů školství a cestovního ruchu, 

KS Kontakt a sdružení ARCHA 13 (ČT 10.00) pokračovat 

v diskuzi ohledně spolupráce při provozu expozice 

Zapomenuté dějiny města Liberce (bývalá Galerie U 



Rytíře). Prostor by měl poskytovat jak možnosti rozvoji 

cestovního ruchu, tak zážitkového vzdělávání (regionální 

historie). Nabízí se přitom vzájemná marketingová 
synergie mezi provozovateli Sklípku a expozice. 

Na zasedání Řídicí pracovní skupiny komunitního plánu (ST 

14.00) se dozvíme 1. hrubý přehled letošních žádostí 

o čerpání dotací z Komunitního plánu sociálních služeb. 

Příjem žádostí končí 13. 4., k rozdělení je připraveno 5 

miliónů korun na dofinancování sociálních služeb. 

Cestovní ruch 

Na jednání s ředitelem dopravního podniku a kolegy 

z odborů cestovního ruchu a technické správy (ÚT 14.00) 

chceme docizelovat a k podpisu připravit dodatek smlouvy 

mezi městem a dopravci o způsobu propagace akcí města 

v dopravních prostředcích. Spolupráce zatím probíhá 

na bázi gentlemanské dohody. 

Ostatní 

aktivity 

Výběrové řízení na vedoucího odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu (ÚT 12.30). 

Festival dětské knihy - zahájení doprovodné výstavy 
ilustrátorů (ST 9.00). 

Vila Vitae - návštěva budovaného zařízení pro osoby 
postižené Alzheimerovou chorobou a demencí (ST 10.30). 

Jom-ha-šoa - čtení jmen židovských obětí holocaustu (ČT 

14.00). 

Festival dětské knihy - křest CD s audiopohádkou (ČT 
15.00). 

Svatební obřady (PÁ 13.00). 

Mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty 

veřejných financí - příspěvek na téma systémové korupce 

ve veřejném zadávání (SO 9.00). 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (6. 4. - 12. 4.) jsem se na svou či jejich 

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

Zástupci 6 neziskových organizací v sociální oblasti 

(Naděje, Most k naději, Návrat, Člověk v tísni, Romodrom, 

Advaita) - projekt prostupného  bydlení 

Ing. Kučera (Pivovar Svijany), Mgr. Brestovanský, p. 

Pimek (oba ARCHA 13) - expozice Zapomenuté dějiny 

města Liberce 

 

  Týdeník Ivana Langra / 20. 4. – 26. 4. 2015 



Školství, 

kultura 

a sociální 

věci 

V minulém týdnu jsem začal pracovat na novém doporučení 

pro mateřské a základní školy ohledně zdravého stravování 

a zdravého sortimentu prodejních automatů. Problematiku 

automatů nově kodifikuje i novela školského zákona 

(561/2004), byť se zatím čeká na další právní předpis 

(ministerskou vyhlášku), který obecné ustanovení zákona 

více upraví. To nám ale v přípravě doporučení nebrání. 

Počítáme s tím, že koncept doporučení projde oponenturou 

Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu, 

České školní inspekce i krajského úřadu. Projednán pak 

bude v kolegiu ředitelů ZŠ, které jsem ustavil jako svůj 

poradní orgán, a nejpozději v červnu bych jej rád předložil 

radě města. Problematiku zdravého stravování a výživu ve 

školách chápu jako velké a žádoucí téma, které konvenuje 
i mnoha rodičům a zaměstnancům škol. 

Velká témata nás čekají i v sociální oblasti - stát 

na samosprávy novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi 

(111/2006) přenesl určitou část rozhodování v oblasti 

doplatku na bydlení (pokud obec nevydá souhlas 

s poskytnutím doplatku, úřad práce jej žadateli nevyplatí). 

Zákonodárci tím umožňují obcím regulovat ubytovny 

na svém území, nicméně to může být zájem velmi 

krátkozraký. Neposkytnutím doplatku se totiž daná osoba 

automaticky octne na ulici, pokud jí obec nezačlení 

do propracovaného systému sociálního bydlení (je asi jen 

málo obcí, které ho mají, pokud vůbec nějaká). Riziko 

zvyšování bezdomovectví ostatní hrozí i bez doplatků - 

tatáž novela zákona totiž včleňuje ubytovny pod dohled 

orgánů veřejného zdraví (hygieny - což je principiálně 

správné) s tím, že zařízení musejí splňovat hygienické 

podmínky. Této problematice se ostatně věnuje i paní 

veřejná ochránkyně práv Šabatová - už poněkolikáté jsem 

se přesvědčil, jak erudovaná odbornice se sociálním cítěním 

to je (více zde - http://www.ochrance.cz/tiskove-

zpravy/tiskove-zpravy-2014/zmeny-v-davkach-pomoci-v-

hmotne-nouzi-a-prispevku-na-bydleni-od-1-1-2015/). 

Město bude zatím k této problematice přistupovat velmi 

obezřetně, čekáme ostatně na výsledky analýzy sociálně 

vyloučených lokalit a režimů ubytoven na území města, 
které budeme mít k dispozici na konci června. 

Na poradě s týmem odboru školství, kultury a sociálních 

věcí (PO 12.30) budeme také diskutovat návrhy obnovy 

Rady Divadla F. X. Šaldy. Orgán uměleckého, 

ekonomického a návštěvnického "dohledu" považuji za 

žádoucí, konvenují mi i jména odborníků, která jsou zatím 
"na stole". 

Jednání komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00) se bude 

věnovat projektu prostupného bydlení, který bychom rádi 

spustili ještě letos. 

Jednání se zástupci NNO - Maják, Člověk v tísni a D.R.A.K. 

(ČT 14.00) by mělo městu pomoci vyjasnit další potřeby 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a souvisejících 

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zmeny-v-davkach-pomoci-v-hmotne-nouzi-a-prispevku-na-bydleni-od-1-1-2015/
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zmeny-v-davkach-pomoci-v-hmotne-nouzi-a-prispevku-na-bydleni-od-1-1-2015/
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zmeny-v-davkach-pomoci-v-hmotne-nouzi-a-prispevku-na-bydleni-od-1-1-2015/


sociálně aktivizačních služeb, jejichž financování by bylo 

možné z Operačního programu Zaměstnanost 
(prostřednictvím Libereckého kraje). 

Zasedání komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00) se 

bude mj. zabývat myšlenkou zavést ve městě ocenění 

Kulturní počin roku. Cílem je ještě více přitáhnout občany 

města k různým kulturním akcím. Zatím jde jen o námět ve 

stádiu zrodu, takže podrobnosti někdy příště. 

Cestovní 

ruch 

Celkem 11 vybraným fyzickým a právnickým osobám 

odešleme v rámci oslovení zadání na dodávku grafického 

manuálu a nového loga města. Nejde o žádnou marginálii, 

ale o naprosto podstatnou věc v dalším rozvoji cestovního 

ruchu a vizuální podoby všech prezentačních materiálů 

města. Grafický manuál mělo mít páté největší město 

Česka již před drahnou dobou, ale napravujeme to až nyní. 

Zúčastním se Ostašovských poutních slavností a veřejné 

ukázky bitvy u Liberce ze sedmileté války (SO 10.00), 

na něž město usnesením zastupitelstva poskytlo dotaci ve 

výši 52 tisíc korun. Ukázku bitvy chápu jako jedinečnou 

akci "živé historie", žádná podobná ve městě a okolí není. 

Věřím, že bitvu bude město finančně podporovat i nadále. 

Ostatní 

aktivity 

Jednání se zástupci kraje ohledně Národního zahájení 
festivalu muzejních nocí (PÁ 10.30). 

Vyhlášení výsledků  a vítězů dějepisné soutěže (PÁ 12.45). 

Před 

schválením 

Rada města (ÚT 10.00) se bude z mé gesce zabývat 

především návrhy na schválení individuálních dotací ze 

sociální oblasti pro ČČK, Potravinovou banku a Centrum pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje. Ve spolupráci 

s odborem správy majetku pak předkládáme návrhy 

na investice do školských zařízení, a to v souvislosti se 

zvyšováním jejich kapacity. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (13. 4. - 19. 4.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné 

správy v nejširším slova smyslu): 

Rada starších (zástupci klubů seniorů) - poradní orgán 

Vila Vitae - návštěva budoucího zařízení pro pacienty 

s demencí a Alzheimerovou chorobou 

Ing. Kučera (Pivovar Svijany), Mgr. Brestovanský, p. Pimek 

(oba ARCHA 13), Raketoplán, p. Kubelka (KNL Catering) - 

expozice Zapomenuté dějiny města Liberce 

 

Týdeník Ivana Langra / 27. 4. – 3. 5. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

Finišujeme s prací na Draftu rozvoje preprimárního 

a primárního vzdělávání na území města Liberec (zbývá 

zapracovat především technickou část ve spolupráci 



s odborem správy majetku), který bude sloužit jako 

podklad pro přípravu projektů z IPRÚ a IROP (financování 

z evropských fondů) a bude určitou koncepční základnou 

na střednědobé období. Součástí dokumentu je 

i systémový materiál pro oblast školství, který je naopak 

připravován ke kontinuálním každoročním změnám 

a souběžně i vyhodnocování (demografický vývoj, 

navyšování kapacity škol, průběžné plnění krátkodobých 

i střednědobých cílů aj.). Draft rozvoje chci po dalších 

konzultacích mimo odbor předložit radě města na druhé 
květnové schůzi (19/5). 

Postupně zapracovávám oponentní poznatky a návrhy 

Státního zdravotního ústavu a Krajského úřadu 

Libereckého kraje (metodik předškolního vzdělávání 

a školního stravování) do připravovaného doporučení pro 

mateřské a základní školy ohledně zdravého stravování 

a zdravého sortimentu prodejních automatů. Pokud 

v tomto týdnu obdržím i komentáře Krajského hygienické 

stanice, bude doporučení fakticky hotovo a připraveno 

na projednání v kolegiu ředitelů škol (28/5) a posléze 

v první červnové radě města. 

S řediteli kulturních (obě divadla, obě zahrady) 

a sociálních (Kontakt, CZaSP a Sluníčko) příspěvkových 

organizací nás čeká každoroční rozbor činnosti, tentokrát 

za rok 2014 (ST 10.30 - 15.00). Poprvé budeme rozbory 

projednávat hromadně na společném setkání (kultura 

a sociálno zvlášť) a nikoli separátně, jak bylo zvykem. 

Považuji za prospěšné, aby se ředitelé seznámili navzájem 

s chodem dalších organizací města. 

Na kolegiu ředitelů základních škol (ČT 10.00, ZŠ 

Barvířská) budeme diskutovat chystaný plán zavedení 

standardizovaných dotazníků klimatu tříd a škol do našich 

ZŠ. V současné době již máme připravenu beta verzi 

počítačové aplikace, přičemž její pilotní zkoušku bychom 

rádi provedli už v červnu na jedné ze škol. Od září by pak 

dotazníky postupně vyplnili žáci i učitelé v ostatních 

školách. Dotazníky klimatu jsou velmi důležitým 

nástrojem pro zjišťování zejména negativních jevů ve 

třídách (např. šikana), ale i zajímavou zpětnou vazbou 

mezi žáky, učiteli, popř. rodiči a zřizovatelem. 

Cestovní ruch 

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.15) budeme debatovat 

o možnosti účasti města a formě zapojení na letošním 

vodním poselství tří sousedních zemí (Česko, Německo, 

Polsko) Nisa, řeka, která nás spojuje. Docela mě nadchla 

myšlenka organizátorů - vodních skautů - nad dalším 

těsným propojením města a kraje (vítání lodní posádky po 

příjezdu do Liberce) při této akci, která propojuje 

obyvatele Ponisí od pramenů řeky až po její ústí. Uvidíme, 
co z toho vzejde.  

Čekají nás rovněž závěrečné diskuze (PO 8.15) nad 

chystaným Národním zahájením festivalu muzejních nocí, 

které se v Liberci uskuteční 15/5. Hlavním pořadatelem 



velké kulturní akce je Liberecký kraj, ale město se 

významně spoluúčastní kulturního programu i zapojením 

svých příspěvkových organizací. 

Ostatní 

aktivity 

Jednání o úpravách parkování v lokalitě Lidové sady (ZOO 
Liberec) pro letošní sezónu (PO 14.30). 

Jednání se zástupci firmy Rengl o nekomerčním využití 

plakátovacích ploch (ÚT 8.00). 

Jednání s pořadateli Festivalu dětské knihy - ročník 2016 

(ÚT 14.00). 

Společně s ředitelkou Divadla F. X. Šaldy, Jarmilou Levko, 

převezmu Cenu kritiků festivalu Opera 2015 za nejlepší 

inscenaci (ČT 19.00), tentokrát za operu Eva J. B. 

Foerstera. Naše divadlo získává tuto prestižní cenu již 

potřetí za sebou! 

Před 

schválením 

Do zastupitelstva města (ČT od 15.00) posílám ke 

schválení především návrhy na přidělení individuálních 

dotací ze sociální oblasti pro ČČK, Potravinovou banku 

(obě dlouhodobá podpora) a Centrum pro zdravotně 

postižené Libereckého kraje (jednorázová podpora). 

Stručnou strukturu financování sociálních služeb najdete 

v přehledném schématu ZDE. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (20. 4. - 26. 4.) jsem se na svou či 

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

D. Fialová, J. Tauchman (KPKP) - vstupní analýza 
protikorupční strategie 

Š. Bátrlová (Pomoc v nouzi Liberecko) - osobní záštita nad 
veřejnou sbírkou 

M. Taraba (Sdružení nájemníků ČR, Rada seniorů ČR) - 

vzájemná spolupráce organizací a města 

V. Cvrček, P. Langr (vodní oddíl Flotila) - festivala Nisa, 
řeka, ... 

J. Matoušek (FO) - předrevoluční ČSSR a Charta 77 

L. Průcha (Člověk v tísni), P. Hampacher (Maják), L. 

Bobvošová (D.R.A.K.) - potenciální rozvoj SAS pro rodiny 
s dětmi a NZ pro děti a mládež v Liberci  

P. Pimek (ARCHA 13) - spolupráce nad projekty regionální 

historie 

 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/system-nakupu-financovani-socialnich-sluzeb-2015-2018.pdf

