Týdeník Ivana Langra / 1. 6. – 7. 6. 2015
Dále pracuji na textu Rámce obecního plánu sociálního
bydlení na území města, do nějž budeme postupně
katalogovým způsobem vkládat všechny vznikající
materiály, související s novým pohledem na bytovou
politiku (zároveň v souvislosti s koncepcí sociálního
bydlení a věcným záměrem zákona o dostupném bydlení,
které připravuje MPSV). Rámec s úvodními texty
a návrhem struktury jsem již rozeslal na odbor k další
diskuzi. Souběžně na odboru pracujeme na nových
pravidlech přidělování bytů, společně s neziskovými
organizacemi také připravujeme k implementaci projekt
prostupného bydlení. Cílem obecního plánu je podporovat
bydlení výhradně se sociálními parametry.
Porada odboru školství, kultury a sociálních věcí (PO
12.30) se bude mj. zabývat dokončením návrhu novely
dotačního titulu, který umožňuje soukromým ZŠ na území
města žádat o dotaci na stravování svých žáků. Novelou
chceme narovnat výši dotace k relaci na ZŠ, zřizovaných
městem, ale také garantovat tento příspěvek na tři roky
dopředu, aniž by školy musely čekat na vůli
zastupitelstva. Materiál předložíme školskému výboru
(10/6), radě města (16/6) a nakonec i zastupitelstvu
(25/6).
Školství,
kultura
a sociální věci

Společně se zástupci holandského majitele pozemků pod
bývalou Textilanou a zástupci neziskové organizace Návrat
se budeme bavit o spolupráci na připravovaném
humanitárním projektu, který by letos v zimě poskytl
v případě extrémních mrazů přístřeší lidem bez domova
(ÚT 8.30).
Se zástupci o.p.s. Spacium si budu upřesňovat plán
inaugurace soch, které se v letních měsících nově objeví
v centru města/ získají nové umístění, diskutovat také
budeme činnost Spacia v dalším roce (ST 8.00)
Zasedá humanitní komise (ST 15.30), která bude tradičně
řešit přidělování bytů a také posuzovat návrhy
na odpuštění dluhů (pohledávky města z minulých let).
Navštívím Podještědské gymnázium (ČT 13.00), kde bych
rád představil návrh na úpravu vzájemné smlouvy
o nájmu prostor mezi městem a majiteli gymnázia. PG
využívá prostor naší ZŠ Sokolovská, nicméně některá
smluvní ustanovení jsou již překonána ekonomicky
i morálně.
Zúčastním se závěrečné konference projektu Partnerství
škol a zaměstnavatelů na rozvoj podnikavosti (PÁ
od 12.30, KÚLK), kde budou zároveň vyhlášeny výsledky
soutěže Podnikavá škola a Podnikatel junior, do jejichž
hodnocení jsem se minulý měsíc zapojil.

Cestovní ruch

Na poradě odboru cestovního ruchu (PO 8.15) bychom
měli již dokončit program Barevného léta v Liberci.
Program získá podobu jednotného plakátu s různými
akcemi, které se v horní části města uskuteční od poloviny
června do poloviny září. Letos začneme skromněji, o to
pečlivěji se můžeme připravit na další roky.
Zasedne hodnotící komise k výběru nového loga města
a historicky prvního grafického manuálu (ÚT od 14.00). V
prvním kole bychom měli navrhnout maximálně pět
nejlepších prací, které postoupí do kola druhého.
Sejdu se na jejich žádost se zástupci Mezinárodního
centra Universium, kteří v prostorách Kolosea poskytují
sociální služby (PO 14.30).
Sejdu se na jejich žádost se zástupci Klubu přátel
liberecké opery (ST 10.00).

Ostatní
aktivity

Schůzka s ředitelem Oblastní galerie nad chystanou
výstavou Socha a město (ST 11.00).
Předávání maturitních vysvědčení studentům SPŠ-SE (ČT
od 10.00).
Krajská konference Strany zelených (PÁ od 16.00).

Před
schválením

Do rady města (ÚT od 10.00) posílám především
doporučení zřizovatele ke zdravému stravování
a provozování prodejních automatů se zdravým
sortimentem. Cílem doporučení je poskytnout mateřským
a základním školám manuál, jak postupovat při využívání
čerstvých a žádoucích surovin a potravin ve školních
jídelnách a při výběru dodavatele/ provozovatele
prodejních automatů. Doporučení je v souladu
s ustanovením novel školského zákona a zákona
o ochraně veřejného zdraví, které vejdou v účinnost k
1/9/2015. Na podzim bych v tomto duchu rád pokračoval
i ve workshopech o zdravém stravování.
V minulém týdnu (25. 5. - 31. 5.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
D. a S. Cvrčkovi (Podještědské gymnázium) - dohoda
návštěvy gymnázia

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

pí. Demlová (FO) - žádost o přidělení většího bytu
Z. Vaníčková (Gastron) - žádost o společné řešení situace
na ZŠ Barvířská
N. Haisová (OC Plaza) - schůzka nad řešením problému
kolem záboru veřejného prostranství v roce 2012
Raketoplán (arch. studio) - vizualizace vnější tváře

Expozice zapomenuté dějiny města
p. Pimek (FO) - půlmaratón a další charitativní běhy
v Liberci

Týdeník Ivana Langra / 8. 6. – 14. 6. 2015
Pokračují kontinuální práce na Rámci obecního plánu
sociálního bydlení na území města (charakteristika viz
minulý týdeník) - na poradě odboru školství, kultury
a sociálních věcí (PO 12.30) budeme v tomto směru
diskutovat pravidla přidělování bytů a projekt prostupné
bydlení. Oba materiály jsou určeny k dopracování
o prázdninách a k předložení do rady města nejpozději
na začátku září.
Zpracovatelský tým společnosti LB plán nám naposledy
představí dílčí výstupy z analýzy sociálních služeb
na území města (ÚT 14.00), která bude v dalších letech
formovat financování poskytovatelů (např.
prostřednictvím komunitního plánu sociálních služeb KPSS), jejich zařazení do základní sítě kraje i města.
Analýza byla zadána letos v březnu, její odevzdání je
stanoveno na přelom června a července.
Školství,
kultura
a sociální věci

Zasedání školského výboru (ST 17.30) se bude věnovat
především novele dotačního titulu Stravování ZŠ, z nějž
město poskytuje prostředky na obědy soukromým
školám, resp. jejich žákům. Navrhujeme změny ve výši
příspěvku na jednoho žáka, které se nově odvíjejí
od reálných částek proplácených městským školám,
a také úpravy v samotné administraci dotací (platba
zpětně, nikoli zálohově). Souběžně ale chceme garantovat
dotace až do konce volebního období. Výbor bude také
projednávat můj návrh na rozšíření své náplně činnosti
o sociální oblast.
Navštívím Dětské centrum Sluníčko, sociální příspěvkovou
organizaci města (ČT 11.00). Jde o poslední příspěvkovku
(s výjimkou některých mateřských škol), kterou jsem
ještě od nástupu do funkce osobně nenavštívil. Na druhou
stranu jsem již projel všechny naše základní školy,
některé školy mateřské a velké organizace kulturní
a sociální. Příspěvkových organizací má město Liberec
celkem 61, všechny s výjimkou jediné spadají do mé
gesce.

Cestovní ruch

Se zástupci architektonické kanceláře Raketoplán
a Pivovaru Svijany (ST 10.00) si upřesníme budoucí vnější
tvář Expozice zapomenuté dějiny města (v suterénu
radnice), podobu poutačů na budově radnice i navigačního
systému a také to, jak si podělíme náklady na realizaci
úprav.
S ředitelem základní umělecké školy panem Tomášem

Kolafou (ST 13.00) budu jednat o výročním koncertu k 90
letům ZUŠ a také o projektu malování na náměstí
v průběhu letních prázdnin.
V rámci velké akce Liberecký jarmark + Krajské dny (SO
od 9.00) přivítám v zastoupení vedení města i poddaných
paní Kateřinu z Redernu, která se po roce přijede podívat
do svého poddanského města.
Sejdu se s vedením Oblastní charity Liberec (ÚT 9.00),
která v Liberci, Stráži nad Nisou a Chrastavě provozuje
azylové domy pro matky s dětmi. Část provozu přitom
spolufinancuje i město Liberec v rámci KPSS.
Zasedání správní a dozorčí rady o.p.s. Spacium (ST
14.00).
Ostatní
aktivity

Společně s ředitelkou paní Jarmilou Levko převezmu
v Divadle F. X. Šaldy Cenu kritiků za nejlepší operní
inscenaci (J. B. Foerster - Eva) - přesun z dubna (ST
19.00)
Zúčastním se v DFXŠ slavnostního představení ke
světovému dni proti násilí na seniorech (ČT 17.00).
Zúčastním se v DFXŠ představení My Fair Lady, které
symbolicky zahajuje Krajské slavnosti (PÁ 19.00).

Před
schválením

V tomto týdnu nezasedá rada města ani zastupitelstvo
města.
V minulém týdnu (1. 6. - 7. 6.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
paní Hasoňová (MCU Universium) - financování sociálních
služeb
J. Kuipers (vlastník pozemků pod Textilanou) - záměr
využití pozemků k humanitárnímu projektu Lidé bez
přístřeší

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

J. Mrázková (Spacium o.p.s.) - transport a inaugurace
soch v centru města
paní Francová (Klub přátel liberecké opery) - seznámení
s činností
J. Randáček (Oblastní galerie Liberec) - výstavy
s tématem historie města
p. Karpíšek (Run Czech) - plán běžeckých tras v Liberci
D. a S. Cvrčkovi (Podještědské gymnázium) - návštěva
gymnázia

Týdeník Ivana Langra / 15. 6. – 21. 6. 2015
Prodlouženou poradu odboru školství, kultury a sociálních
věcí (PO 10.30 - 14.30) věnujeme především další práci
na novele pravidel přidělování městských bytů a s tím
spojeného projektu prostupného bydlení. Souběžně ale
budeme diskutovat i vznikající plán práce odboru na 2.
pololetí letošního roku, tj. vytyčit podstatné úkoly, které
nás čekají, přičlenit jim indikátory plnění (vstupní analýza
potřeby - zpracování (event. v alternativách) - předložení
- schválení - implementace - vyhodnocování), časový plán
a také konkrétní zodpovědné pracovníky. Cílem je
systemizace práce a zavedení tzv. matic zodpovědnosti.

Školství,
kultura
a sociální věci

Dále pracuji na statutech dozorčích rad velkých
příspěvkových organizací města (obě divadla, obě
zahrady, tři sociální příspěvkovky), které by měly být
poradním, ale do jisté míry i kontrolním orgánem.
Od úterý do soboty se v Liberci usídlí mezinárodní festival
profesionálních loutkových divadel Mateřinka, jejž se budu
v různých časech a při různých příležitostech účastnit (ÚT
od 16.00 - zahájení festivalu, ČT 11.30 - přijetí
účastníků, SO 14.30 - závěrečný ceremoniál).
Zasedání komise zdravotní a sociální se bude věnoval
dílčím výstupům z analýzy sociálně vyloučených lokalit
v Liberci, a to vč. režimu komerčních ubytoven (ÚT
16.00), kterou město objednalo v březnu. Kompletní
výsledky budeme mít na přelomu června a července.
V Komunitní středisku Kontakt se zúčastním části besedy
s veřejností (ČT od 15.00), následně se pak setkám
s rodiči všech dětí, které navštěvují jednu z mateřských
škol na území města - reakce na stížnost (ČT od 16.00).

Cestovní ruch

Stejně jako u odboru školství i na poradě cestovního
ruchu (ÚT 8.15) se budeme věnovat plánu práce na 2.
pololetí - stejný záměr (vizte výše). Zároveň již definitivně
ukončíme přípravu letního programu kulturních,
sportovních a společenských vystoupení na náměstí před
radnicí.
Druhý týden po sobě budeme s protikorupční specialistkou
magistrátu města debatovat a "cizelovat" soupis
globálních cílů aktualizace protikorupční strategie vč.
nástrojů, které nás k jejich naplnění dovedou (ČT 9.00).
Vše následně příští týden (24/6) předložíme občanům
v rámci veřejné debaty.

Ostatní
aktivity

Zasedne Řídicí pracovní skupina Komunitního plánu
sociálních služeb (ST 14.00).
Zúčastním se jako zástupce města imatrikulace budoucích
prvňáků Základní školy Doctrina (ST 16.30).
S ředitelkou naší MŠ Korálek, paní Vladimírou Jurigovou,

budu debatovat o příkladech dobré praxe v oblasti zdravé
výživy (ŠVP školky je zaměřeno právě na výchovu ke
zdravému životnímu stylu) a jejich přenositelnosti
do dalších MŠ (ST 11.00).
Zúčastním se uvítání poslů v rámci vodního festivalu Nisa,
řeka, která nás spojuje (PÁ 17.00).
Předám vítězům klání dračích lodí na liberecké přehradě
putovní pohár (SO 16.00).

Před
schválením

Radě města (ÚT od 10.00) předkládám kromě jiného ke
schválení individuální dotace pro organizace, které pracují
v protidrogové politice (Advaita, Most k naději) a dále
novelu programového dotačního titulu Stravování ZŠ,
kterým město příspěvky na obědy podporuje i žáky
soukromých základních škol. Novela spočívá v přesnějším
vymezení čerpání titulu (nikoli zálohové platby, ale zpětné
proplácení odebraných obědů) a také ve spravedlivějším
nastavení výše příspěvku (ve vztahu k žákům městských
škol).
V minulém týdnu (8. 6. - 14. 6.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Schnirch (FO) - tíživá bytová situace
F. Sehoř (Oblastní charita) - představení organizace +
podpora sociálních služeb

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

R. Pleštilová (soukromá MŠ Domino) - nájemní smlouva
na pronájem prostor
J. Lauerman (LB plán) - ukončení 2. fáze analýzy
sociálních služeb na území města
zástupci rodičů MŠ na území města - stížnost a její řešení
p. Kučera (Pivovar Svijany), p. Vaňáč (Raketoplan) vnější podoba poutače expozice Zapomenuté dějiny města
V. Sanvito (ZUŠ) - koncerty ZUŠ na náměstí

Týdeník Ivana Langra / 22. 6. – 28. 6. 2015

Školství,
kultura
a sociální věci

Na sklonku minulého týdne jsem dokončil autorskou verzi
statutů budoucích dozorčích rad velkých příspěvkových
organizací (PO) města (obě divadla, obě zahrady, DC
Sluníčko, Kontakt a CZaSP). Návrh jsem již rozeslal jak
na odbor školství, kultury a sociálních věcí, tak samotným
ředitelkám a ředitelům organizací k další diskuzi. Nadále
totiž platí, že o věcech, které se bytostně dotýkají chodu
samotných PO, s nimi budu komunikovat ještě předtím,
než půjdou ke schválení orgánům města. První příležitost

k debatě bude na pravidelné schůzce kolegií ředitelů (ST
10.30 a 13.00).
Rád bych dále pokročil v diskuzi nad plánem práce obou
gesčních odborů (školství... a cestovního ruchu) na druhé
pololetí roku. Jak už jsem naznačil v minulém Týdeníku,
cílem je v rámci systemizace práce vytyčit zásadní kroky,
která nás čekají, a přiřadit jim indikátory plnění (kdy, kdo,
jak a komu ke schválení).
Poprvé zasedne kolegium ředitelek mateřských škol, které
jsem ustavil po vzoru kolegia ředitelů ZŠ (ČT 9.00). Nový
komunikační kanál by měl usnadnit přenos informací
směrem ke školkám, diskuzi nad materiály, které tvoříme
na odboru a které se dotýkají předškolního vzdělávání,
a také pravidelný přísun informací zdola.
S ředitelem zoo budeme vyjasňovat detaily kolem
parkovacího systému v okolí zahrady (ČT 11.00).
Spolu s ředitelem botanické zahrady budeme probírat
další možnosti, jak oslavit letošní 120. výročí otevření. Jde
nám i o prezentaci zahrady v centru města (ST 9.00).
Cestovní ruch
Na náměstí před radnicí slavnostně odhalíme novou
sochu, kterou do Liberce přiveze naše o.p.s. Spacium (ST
16.00).
Dovolená - 22. 6. a 26. 6.
Zasedají valné hromady (tj. rada města) všech našich
obchodních společností (ÚT od 10.00)

Ostatní
aktivity

Veřejné projednání globálních cílů aktualizace
protikorupční strategie (ST 16.30, místnost 11). Cíle
vznikly po diskuzi se zástupci tří protikorupčních
organizací, Oživení, Frank Bold a KPKP. Společně
s protikorupční specialistkou magistrátu jsme je následně
dále debatovali a přiřazovali k nim vhodné nástroje
plnění. Asi nikoho nepřekvapí, že některé nástroje
užíváme už nyní, jiné zavedeme v následujících týdnech.
Jde o pozitivní důsledek koaliční spolupráce Změna pro
Liberec + ANO 2011.
Hned následující den pro veřejném projednání cílů
strategie zasedneme s protikorupční specialistkou znovu,
abychom probrali případné nové náměty a rozdělili
konkrétní práci na tvorbě dokumentu (ČT 8.00).
Svatby (SO 11.00 a 13.00).

Před
schválením

Zastupitelstvu města (ČT od 15.00) předkládám kromě
jiného ke schválení individuální dotace pro organizace,
které pracují v protidrogové politice (Advaita, Most k
naději) a dále novelu programového dotačního titulu
Stravování ZŠ, kterým město příspěvky na obědy
podporuje i žáky soukromých základních škol. Novela

spočívá v přesnějším vymezení čerpání titulu (nikoli
zálohové platby, ale zpětné proplácení odebraných obědů)
a také ve spravedlivějším nastavení výše příspěvku (ve
vztahu k žákům městských škol). Rada města v minulém
týdnu schválila výši příspěvku na 10 Kč na oběd a žáka.

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V minulém týdnu (15. 6. - 21. 6.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
F. Fiala (Svaz podnikatelů ve stavebnictví), R. Gamba (IT
ve škole) - projekt Žák učí žáka
pí Bílková - debata nad sociálním vyloučením Romů

Týdeník Ivana Langra / 29. 6. – 5. 7. 2015
Pokračují práce na materiálech z oblasti bydlení
a sociálního bydlení - Rámec pro obecní plán sociálního
bydlení, jehož součástí je i tzv. prostupné bydlení, a nová
pravidla hospodaření s bytovým fondem města. Vše
směřuje k tomu, abychom texty po diskuzi na odboru,
na humanitní komisi a se zástupci neziskového sektoru
posunuli do rady města (srpen/ září).
Po první diskuzi s řediteli velkých příspěvkových
organizací zapracuji jejich některé připomínky k
navrženému statutu budoucích dozorčích rad pro obě
divadla, obě zahrady, DC Sluníčko, Kontakt a Centrum
zdravotní a sociální péče. Podle interního časového plánu
bych rád dozorčí rady dal k posouzení radě města někdy
v letošním září.
Školství,
kultura
a sociální věci

S managementem OC Plaza budeme debatovat (ÚT
10.00) možná řešení vleklého sporu o zábor veřejného
prostoru, který se mezi centrem a městem vede od roku
2012. Cílem obou stran je najít rychlé a spravedlivé
řešení, které nebude blokovat další vzájemné vztahy
a potřeby v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Řediteli Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského představím
(ÚT 13.00) nový dotační titul Stravování ZŠ, který minulý
týden na můj návrh schválilo zastupitelstvo města. Titul
umožní žákům soukromých škol i nadále čerpat příspěvek
na stravování v hodnotě 10 Kč na hlavu a oběd, město
navíc příspěvek garantuje až do konce současného
volebního období.
Sejdu se se zaměstnanci a podruhé za sebou také s rodiči
dětí, které navštěvují jednu z okrajových mateřských škol
(ST 14.00 a 16.00). Cílem je dořešit dlouhodobé stížnosti
na vedení školy ze strany některých rodičů.

Cestovní ruch

V polovině týdne odstartujeme "festival" akcí na náměstí
před radnicí s podtitulem Léto v Liberci. Cílem je oživit

náměstí v době letních prázdnin a přitáhnout potenciální
zákazníky zdejším podnikatelům. V letošním roce
začínáme trochu skromněji, ale do budoucna by mělo jít
o velkou sérii akcí, představení, koncertů, kurzů
a performancí. Největším očekáváním tohoto týdne jistě
bude open air představení Naivního divadla Liberec Kolíbá
se velryba (SO 21.00). Půjde navíc o derniéru tohoto
titulu, tedy úplně poslední představení.

Ostatní
aktivity

S kolegyní protikorupční specialistkou MML začneme
vlastní práce na aktualizaci protikorupční strategie (ÚT
8.00). Minulý týden jsme společně představili globální
a dílčí cíle strategie (vizte ZDE), nyní je začneme
rozpracovávat. Souběžně chceme v dalších týdnech
a měsících cíle představit i zaměstnancům městských
obchodních společností, velkých příspěvkových organizací
a samozřejmě pracovníkům magistrátu.

Před
schválením

Zastupitelstvu města (ČT od 15.00) nepředkládám žádné
body ke schválení, všechny moje materiály prošly ještě
před přerušením schůze 25/6.

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V minulém týdnu (22. 6. - 28. 6.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
sl. Dostálová (Evropský parlament mládeže) - zasedání
v Liberci 2016
K. Mertová (FO), P. Baxová (Rytmus o.s.) - inkluzivní
vzdělávání v Liberci

