Týdeník Ivana Langra/ 5. 12. - 11. 12.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) ještě otevřeme diskuzi nad projektem na podporu
společného vzdělávání v ZŠ, protože MŠMT prodloužilo konečný termín odevzdání žádostí.
Nečekaně nabídnutý čas navíc zkusíme využít k zamyšlení, zda ještě upravíme či rozšíříme
některé z aktivit, nebo budeme považovat rozsah projektu za definitivní. Budeme rovněž diskutovat
o financování sociálních služeb 2017 a základní síti sociálních služeb, které jsme nakonec nestihli
do rady města připravit ve znění, jež by bylo alespoň uspokojivé. Materiál tedy půjde radním až
v lednu.
Sejde se dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec (PO 16.00), kde budeme probírat jak
dokončenou strategii rozvoje zoo, tak navržený rozpočet na rok 2017.
Zúčastním se slavnostního ukončení Senior akademie (ÚT 14.00), kterou pro své klienty připravilo
Komunitní středisko Kontakt. Dostalo se mi cti dekorovat úspěšné absolventy.
Společně s pracovníky odboru školství a sociálních věcí se sejdu se zástupci sociálních služeb (ST
9.00), abychom ještě jednou prodiskutovali všechny detaily humanitárního projektu pro
bezdomovce, který máme připraven pro případ arktické zimy.
Zúčastním se další koordinační schůzky k projektu budoucího Technoparku (ČT 10.00) na bývalém
libereckém výstavišti.
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,
ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Ostašov, ZŠ Barvířská, ZŠ Švermova, ZŠ Náměstí Míru a ZŠ
5. května. Chybí "pět kousků", které musím stihnout obejít do Vánoc. (pravidelně se opakující
aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především diskutovat probíhající advent
a plánovat zajištění některých akcí na rok 2017.
Sejde se hodnotící komise ve veřejné zakázce na nové logo a grafický manuál města (ST 10.00).
Soutěž jsme vypsali za poslední dva roky už potřetí, doufám, že tentokrát se sejdou návrhy, z nichž
bude možné seriózně vybrat uchazeče do 2. kola.
Sejdu se se zástupci spolku ARCHA 13 (ST 14.00), s nimiž potřebuji diskutovat další fungování
expozice Zapomenuté dějiny města Liberce v suterénu historické radnice. Provoz expozice město
dotuje každoroční částkou ve výši 220.000,-.

Ostatní aktivity
Sejde se výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), hlavním tématem budou provozní rozpočty MŠ a ZŠ
na 2017.

Před schválením
Zasedá rada města, kam posílám záměr projektu na podporu společného vzdělávání v ZŠ,
Strategii rozvoje ZOO Liberec do roku 2026, plán na postup při přednostním přidělování bytů
klientům, jejichž současné byty v městských objektech chceme rekonstruovat na tzv. sociální
bydlení, a další materiály. Mimořádně mě také zajímá materiál kontrolního výboru k postupu ve
věci bývalého kina Lípa (tři roky neřešená kauza, již jsme napravili v roce 2015), k němuž mám
řadu zásadních připomínek.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (28. 11. - 4. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Nešporová (Agentura pro soc. vyloučení) - další spolupráce v oblasti vzdělávání

Týdeník Ivana Langra/ 12. 12. - 18.
12. 2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat o dlouhodobých tématech, jako
jsou změna financování sociálních služeb od roku 2017 a nastavení základní sítě služeb. Musíme
také stanovit hlavní priority odboru na rok 2017 a připravit se na aktivity spojené s projektem
společného vzdělávání na MŠ, které bude zajišťovat město, resp. odbor.
Jako již tradičně se před Vánocemi sejdu s řediteli všech 60 příspěvkových organizací, které
spadají do mého rezortu (ÚT 16.00), abych jim osobně poděkoval za odvedenou práci a celoroční
poskytování služeb občanům jejich organizacemi. Hlavním tématem bude bilancování roku 2016
a také hlavní úkoly MŠ, ZŠ, kulturních a sociálních organizací na rok 2017.
Sejdu se se zástupci sociálních služeb, kteří plánují v Liberci otevřít zařízení pro pacienty postižené
Alzheimerovou chorobou (ST 10.30). Z mého pohledu má takové zařízení na území města své
opodstatnění.
Sejdu se se zástupci některých seniorských klubů (ST 13.00), abych s nimi diskutoval možnosti
čerpání prostředků z účelových fondů města a další záležitosti.
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy (ČT od 9.00), abych s řediteli individuálně debatoval související záležitosti,
nastavení samotného procesu atd. Takto jsem již diskutoval na ZŠ Ještědská, ZŠ Dobiášova, ZŠ
Broumovská, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ U Soudu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ Oblačná,

ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického, ZŠ Ostašov, ZŠ Barvířská, ZŠ Švermova, ZŠ Náměstí Míru a ZŠ
5. května. Chybí "pět kousků", které musím stihnout obejít do Vánoc. (pravidelně se opakující
aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme především diskutovat akční plán odboru na rok
2017.
Zúčastním se posledního zasedání komise pro kulturu a cestovní ruch, tentokrát v Severočeském
muzeu (PÁ 8.00).
Po delším čase se vrátím ke koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017.

Ostatní aktivity
Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Sejde se dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (PÁ 10.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), které bude řešit zejména rozpočet na rok 2017, jenž
je zásadní i pro můj rezort. Podstatné pro rok 2017 je především znatelné navýšení provozních
příspěvků našich kulturních a sociálních organizací (obě zahrady, obě divadla, Kontakt, Centrum
zdravotní na sociální péče) a také provozních příspěvků základních škol. Jako garant rezortu jsem
s návrhem relativně spokojen, pokročili jsme v tomto směru o znatelný kus dopředu. Dále
do zastupitelstva posílám návrh na přijetí dotace z MŠMT ve výši 27,5 miliónu korun na projekt
Vzdělávejme společně děti předškolního věku, návrh na prodloužení platnosti Komunitního plánu
sociálních služeb o rok a zajímá mě i zpráva kontrolního výboru k bývalému kinu Lípa, k níž mám
řadu připomínek. Už proto, že šlo o zanedbanou záležitost, kterou jsem po nástupu do funkce
musel urychleně dořešit, a zpráva některé kroky bohužel interpretuje mylně či zavádějícím
způsobem.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (5. 12. - 11. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Havrdová, J. Beneš, P. Matějka (Naděje), R. Prade (AD Speramus), F. Sehoř (Oblastní charita)
- zima a lidé bez přístřeší, koordinace spolupráce
P. Brestovanský, P. Pimek (ARCHA 13) - expozice Zapomenuté dějiny města a její rozvoj

Týdeník Ivana Langra/ 19. 12. - 25.
12. 2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na poslední pravidelné poradě odboru v letošním roce (PO 13.00) probereme hlavní priority
školství a sociálních věcí na rok 2017 (úkol z minulého týdne), aktivity projektu společného
vzdělávání v MŠ, záležitosti spojené s financováním sociálních služeb (nastavení základní sítě
a model poskytování dotací) a také nejbližší kroky (především setkání s nájemníky a vysvětlující
dopisy) související s rekonstrukcí obytných budov v majetku města z projektů IPRÚ.
Dokončím vstupní teze návrhu vzájemného spolufinancování příspěvkových organizací města
a kraje (v 1. vlně Divadlo F. X. Šaldy, ZOO Liberec a Krajská vědecká knihovna), s nimiž bych rád
seznámil své kolegy ve vedení města tak, abychom v tomto směru byli připraveni na společné
zasedání rady města a rady kraje, které se uskuteční hned na začátku ledna. Jsem přesvědčen,
že již nemáme čas váhat a musíme společně v této problematice pokročit dál. Vedení města jako
vstupní krok rozhodlo v návrhu rozpočtu 2017 výrazně zvýšit příspěvky všech svých kulturních
a sociálních organizací, aby zabezpečilo jejich bezproblémovou existenci. Detaily poměrně
jednoduchého návrhu spolufinancování zatím nemohu veřejně rozkrýt, nejprve se s nimi musejí
seznámit politické reprezentace obou samospráv.

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) se pobavíme o pokračujících přípravách velkých akcí
v roce 2017 - jarmark (440. výročí udělení městských práv), Velikonoce aj.
Zúčastním se zasedání rady Turistického regionu Jizerské hory (ÚT od 9.00, Janov), kde bychom
za Liberec rádi přednesli návrhy na rozhýbání tohoto projektu, který by měl plnit roli koordinátora
rozvoje cestovního ruchu v Jizerských horách.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017.

Ostatní aktivity
Svatební obřad (PO 15.00).
Dovolená - 22/12 - 3/1.

Před schválením
Zasedá mimořádná rada města (PO 9.00), kam předkládám jediný bod - darovací smlouvu.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (12. 12. - 18. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Janyska (FO) - waldorfské vzdělávání
P. Grof (FCC) - zdvořilostní návštěva
B. Klíchová (Svaz důchodců ČR) - spolupráce s městem, čerpání dotací z účelových fondů
J. Paclt (Doctrina) - zdvořilostní návštěva

