Týdeník Ivana Langra / 3. 8. - 16. 8. 2015
Školství, kultura
a sociální věci

3. 8. - 16. 8. - dovolená

Cestovní ruch
Ostatní aktivity
Před schválením
V minulém týdnu (27. 7. - 2. 8.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
B. Fiala (FO) - vánoční trhy
Zpráva o lobby za
předchozí týden

J. Pavlíková (DDM Větrník) - projektová fiše, IPRÚ
p. Vaňáč (Raketoplán), Ing. Kučera (Pivovar Svijany)
- vnější poutače k Radničnímu sklípku a Expozici
zapomenuté dějiny města

Týdeník Ivana Langra / 17. 8. - 23. 8. 2015
Komise humanitní schválila v minulém týdnu dva zásadní
materiály - metodiku prostupného bydlení a novelu
pravidel přidělování bytů, které v Liberci konečně fakticky
zavádějí sociální bydlení. K textům je třeba napsat kvalitní
důvodové zprávy, zasadit je do nového kvazikoncepčního
dokumentu (Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního
bydlení) a připravit všechny tři pro jednání rady města
25/8 (PO 12.00). Dvouměsíční intenzivní práce je
prakticky u konce! Všechny tři dokumenty budou posléze
ke stažení z webových stránek města i v sekci pod tímto
profilem.

Školství,
kultura
a sociální věci

V rámci přípravy SWOT analýzy potenciální organizační
změny v libereckém mateřském školství probereme
možné vstupní podoby se zástupci Technické univerzity
Liberec (PO 13.00). Cílem je připravit nejméně tři varianty
(vč. tzv. nulové), které budou mj. více vyhovovat
chystané novele školského zákona (především zavedení
spádových obvodů MŠ), než je tomu v Liberci dosud.
Jednání s ředitelkou Konta Bariéry, paní Boženou Jirků,
o projektu Taxík Maxík (ÚT 9.00). Zajímavá aktivita tzv.
seniortaxi, která by mohla zakotvit i v Liberci. Pokud se
podaří, budu informovat konkrétněji!
Jednání s uchazeči (ÚT 10.00), kteří by nám pomohli
s dozorem u přechodů pro chodce u základních škol (tzv.
senioři na přechodech). Uchazeči se přihlásili na výzvu
v radničním zpravodaji, ale stále jich není dost. Máte-li
zájem, ohlaste se prosím, aktivita je placená!
Pracovní schůzka se zpracovateli Dílčích analýz sociálních

služeb ve městě (LB plán), kde si řekneme, jaké je třeba
ještě udělat úpravy, než analýzu předložíme k projednání
komisím (ST 10.30).

Cestovní ruch

V rámci porady odboru (PO 8.15) začneme velmi
intenzivně ladit organizaci a program letošních vánočních
trhů. Pokud porada vedení schválí náš návrh, pověříme
organizací firmu pana Bohumila Fialy. Letošní trhy by měly
být jiné, než je v Liberci tradicí, a doufejme, že k lepšímu.
Souběžně kolegy seznámím s chystanou obsahovou náplní
informačního panelu u zastávky Rybníček - René
Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77, kterou
slavnostně odhalíme 17/11. Je třeba v dalších týdnech
panel graficky navrhnout a zhotovit. Město se ke "svým"
zhruba 20 chartistům veřejně přihlásí po 38 letech!
Doladíme rovněž složení hodnotící komise pro logo
a grafický manuál města tak, abychom návrh mohli
předložit radním k projednání 25/8. Z valné většiny
nedozná "jarní" složení žádné změny, přibýt by ale měl
ryzí grafik.
Pietní akt u příležitosti výročí 21/8/1968 (PÁ 10.00).
Stejně jako celé léto budou i nadále průběžně pokračovat
práce na tvorbě aktualizace protikorupční strategie města.
Veškeré informace o strategii lze nalézt ZDE.

Ostatní
aktivity

Zasedá mimořádná rada města (PO 9.00) k aktuálním
projektům v dopravní infrastruktuře.
Před
schválením

X

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V minulém týdnu (10. 8. - 16. 8.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
X dovolená

Týdeník Ivana Langra / 24. 8. - 30. 8. 2015

Školství,
kultura
a sociální věci

V rámci odboru budeme pokračovat s přípravou
alternativních
variant
(vč.
nulové)
organizačního
uspořádání našich mateřských škol. Jak jsem už uvedl
minulý týden, chceme být včas připraveni na chystané
legislativní změny, které podle plánu MŠMT již
od 1/1/2017 zavedou i do předškolního vzdělávání
povinnou školní docházku (poslední ročník) a také
spádové obvody, jako je tomu dosud u základního
školství. Přestože se zdá, že reagujeme příliš časně, aniž
bychom znali definitivní podobu zákona (zatím je
v připomínkovém řízení), není tomu tak, protože případné
změny zaberou několik měsíců příprav, vyhodnocení
jednotlivých variant s volbou té optimální, vyjednávání
i následné realizace.
Zahájíme diskuzi (PO 12.30) o možné podobě výzvy
starostům okolních obcí, jejichž děti navštěvují liberecké

základní školy. Rádi bychom obce požádali, zdali by se
nechtěly alespoň částečně podílet na úhradě nákladů
s provozem našich škol, které vzdělávají i jejich školáky.
Chceme
v tom
využít
novely
zákona
250/2000,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která
takové opatření umožňuje. V končícím školním roce
vzdělávaly liberecké školy 592 dětí z jiných obcí, což je
celá jedna škola, náklady na jejich docházku (energie,
provoz) přitom nese jen Liberec.
Začneme pracovat na žádosti na poskytnutí dotace
z prostředků Rady vlády pro národnostní menšiny k
prevenci sociálního vyloučení v Liberci, přičemž se chceme
zaměřit především na romskou minoritu. Podkladová data
nám poskytla zbrusu nová Analýza sociálně vyloučených
lokalit a ubytoven v Liberci, jejíž znění jsme získali
na začátku prázdnin. Termín odevzdání žádosti je k
30/9/2015. Do konce roku 2015 přitom chceme
financovat práci "terénního romského poradce" sami, pak
bychom rádi využili zmíněných dotací.
Zahájím už tradiční letní festival národnostních menšin
a cizinců Liberec - jedno město pro všechny (ČT 15.00),
kde se originálně představí zástupci mnoha minorit,
žijících pod Ještědem. Festival pořádá naše Komunitní
středisko Kontakt ve spolupráci s Centrem na podporu
integrace cizinců. V letošním roce je apel na solidaritu
a nediskriminaci zvláště aktuální.

Cestovní ruch

Pokračujeme v další práci na organizaci a programu
letošních vánočních trhů (PO 8.30 a 15.00). Pověření k
uspořádání tržnice získal pan Bohumil Fiala, s nímž
musíme vyladit naše přání s jeho možnostmi. Snad se vše
podaří ku spokojenosti především Liberečanů.

Ostatní
aktivity

Stejně jako celé léto budou i nadále průběžně pokračovat
práce na tvorbě aktualizace protikorupční strategie města.
Veškeré informace o strategii lze nalézt ZDE. Spolu
s kolegyní protikorupční specialistkou magistrátu tento
týden prezentujeme cíle strategie zástupcům Technických
služeb města Liberce a Sportovního areálu Ještěd (ST
8.30). Na konci týdne se také setkám se zástupcem
představenstva Liberecké IS, abychom diskutovali
možnosti implementace strategie v roce 2016 (PÁ 8.00).

Před
schválením

Radě města (ÚT od 10.00) předkládám především balík
opatření týkajících se tzv. sociálního bydlení. V první řadě
jde o kvazikoncepční materiál, který definuje novou
polohu města v bytové politice, ubytovacích službách
i doprovodných terénních službách. Jeho součástí, ale
i zcela nezávislým celkem, jsou nová pravidla přidělování
bytů, z nichž nově vynecháme žadatele s běžným příjmy,
kteří mohou na rozdíl od jiných uplatnit své potřeby
na komerčním trhu s byty. Posledním velkým materiálem
je metodika prostupného bydlení, které spojuje pomoc
v bytové oblasti, pobytové a terénní sociální služby
na jedné straně a souběžné zvyšování kompetencí klientů
na straně druhé. Problematika to není triviální, takže se

jejímu vysvětlení
týdnech.

budu

veřejně

věnovat

iv

dalších

V minulém týdnu (17. 8. - 23. 8.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
P. Urbánek (TUL) - diskuze o mateřském školství v Liberci
D. a S. Cvrčkovi (Podj. gymnázium) - smlouva o nájmu
nebytových prostor
B. Jirků (Konto Bariéry) - projekt seniortaxi
Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V. Plechatý, M. Rychecký (Vinum Bohemicum) - nájem
Jimmi's clubu DFXŠ
J. Lauerman (LB plán) - připomínkovací řízení k dílčím
analýzám sociálních služeb
p. Gratzl, p. Zahradník (FO) - projekt bilingvní MŠ
v Liberci
p. R. Jurnečka (arcidiecéze) - pietní akt k 17/11
p. Dzikos, p. Luxemburg (FO) - vypořádání závazků k
problematice bývalého kina Lípa

