Týdeník Ivana Langra/ 3. - 9. 10.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme finalizovat první návrh rozpočtu odboru na rok
2017 s tím, že plánuji především navýšit příspěvky našim velkým organizacím (obě divadla, obě
zahrady, Kontakt a CZaSP) a také školám, jak jsem již avizoval v dokumentu Střednědobé cíle
kvality vzdělávání v ZŠ (čtěte celý dokument). Budeme rovněž pokračovat v diskuzi o dalším
financování sociálních služeb (a zavedení principu monofondovosti), o vnitřní struktuře programů
dotačního fondu na rok 2017 vč. žádosti (vzdělávání, zdraví a prevence) i přípravách na zimu
a ochranu lidí bez domova (vyjednávání se sociálními službami, krizový projekt vyhřívaného
stanu apod.).
Setkám se zástupci pořadatelů festivalu Očima generací 2017, který by se v příštím roce mohl
konat i v Liberci (PO 15.00).
Setkám se se zástupci gigantu Microsoft (ÚT 14.00), abychom se pobavili o možnosti pilotovat
v Liberci některý z projektů ve školské oblasti.
S kolegy z odboru strategického rozvoje a dotací budeme diskutovat o projektech Sociální
bydlení a Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi, které chceme financovat z prostředků IPRÚ (ST
8.00).
Budu debatovat se zástupci sociálních služeb z Kosova (ST 10.00), kteří do Česka přijedou
nasbírat příklady dobré praxe v oblasti strategického a komunitního plánování.
Zúčastním se tzv. lokálního partnerství, tedy setkání všech členů pracovních skupin, které
vytvářejí strategický plán pro sociální začleňování, patrně nejdůležitější dokument v sociální
oblasti na nejbližší léta (PÁ 10.00). Na strategii pak bude napojena možnost čerpat prostředky
z předem alokovaných částek pro oblasti bydlení, vzdělávání, sociální služby, zaměstnanost
a bezpečnost.
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy, 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 a ZŠ Na Výběžku, dílčím způsobem jsme diskutovali i na ZŠ
Švermova, v níž jsem členem školské rady. Do začátku listopadu plánuji navštívit i zbytek škol
a poté začít celé kolečko znovu. (pravidelně se opakující aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme pokračovat v diskuzi o vnitřní struktuře
programů dotačního fondu na rok 2017 vč. žádosti (kultura a cestovní ruch) a také o akcích
do konce roku 2016 s přihlédnutím k nově plánované adventní tržnici a novému svátečnímu
osvětlení města.

Ostatní aktivity
Zasedá dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec (PO 16.00).
Přijmu studenty Gymnázia Wiesentheid (SRN) a Gymnázia F. X. Šaldy (ČT 14.00).
Zúčastním se premiéry inscenace Naivního divadla Liberec Komáři se ženili (SO 18.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám jen operativní agendu.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (26. 9. - 2. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
T. Hrůzová, D. Fialová (Wrabec) - waldorfské vzdělávání v Liberci
V. Vohlídalová (FO) - financování Krajské vědecké knihovny, návrh na čestné občanství
J. Kubánek (FO) - grafická příprava letáku Liberec proti šmejdům

Týdeník Ivana Langra/ 10. - 16. 10.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Máme už k dispozici všechny analytické podklady od poskytovatelů sociálních služeb, takže naše
debata k financování v rámci komunitního plánu sociálních služeb může přejít do finále (PO
8.00). Naším cílem je postavit systém, který bude předvídatelný (tedy poskytovatelé budou mít
předem více jasno, kolik peněz od nás mohou v jednotlivých typech služeb získat) a zároveň co
nejblíže tzv. monofondovosti, tedy s jedním zdrojem financování na daný typ registrované služby
a souběžně s odbouráním možného křížení zdrojů. Na pondělním ranním jednání už chceme tyto
principy do financování pevně zabudovat a projednat v týdnu i s poskytovateli.
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme především finišovat s materiály do další rady
města (k odevzdání ve středu), kterých se chystá opět požehnaně a je třeba je projít a doladit.
Rovněž budeme pokračovat v diskuzi o zimním projektu na ochranu bezdomovců - vytápěný stan
pro případ krutých mrazů, v jehož případě jsme v minulém týdnu zahájili přípravy (kontaktujeme
všechny spolupracovníky z loňského roku a ověřujeme jejich chuť a připravenost pokračovat i v
dalším roce), přičemž musíme stanovit i přesné parametry, za jakých projekt spustíme. Konečně
budeme debatovat nad výběrem nejvhodnějších partnerů do projektu na inkluzivní vzdělávání
na základních školách, který bychom rádi podali v prosinci 2016.

Potkám se se zástupci Centra pro integraci cizinců (ÚT 13.30), kteří chtějí diskutovat téma
jazykového vzdělávání cizinců ze zemí EU. Jako bývalý učitel češtiny pro cizince mám k tomuto
tématu velmi blízko.
Znovu se sejdu se zástupci odborů strategického rozvoje a majetkové správy (ST 11.00),
abychom dále diskutovali téma chystané rekonstrukce bytových domů v majetku města
prostřednictvím IPRÚ. Pokud to zjednoduším, tak cílem je zajistit, aby majetek města dále
nechátral (a že je ve velmi mizerném stavu), popř. aby se nestal z hlediska norem v krátkosti
neobyvatelným (což u některých objektů reálně hrozí). V tomto směru je nejzásadnější debata se
stávajícími nájemníky, kteří budou muset své byty kvůli celkové rekonstrukci rozvodů, dispozic
i pláště opustit. Město je ale samozřejmě nenechá na holičkách a poskytne jim nové byty za jejich
současné nájemné. S částí nájemníků jsme již tento problém otevřeně a korektně diskutovali,
další přijdou na řadu příští týden.
Sejde se řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), kde budeme debatovat již výše
zmíněnou problematiku financování sociálních služeb.
Sejdu se s pracovníky společnosti Dynatech (ST 14.30), abych s nimi probral možnosti vylepšení
tzv. pověření ke službám obecného hospodářského zájmu (jde o problematiku veřejné podpory)
pro naše dvě kulturní organizace (zoo a Divadlo FXŠ). Pověření jim vydáváme již druhým rokem
(jako snad jediná samospráva v ČR - jde přitom o nutnost z titulu směrnice EU), potřebujeme ale
vyladit ekonomickou část (výpočet tzv. kompenzační platby a způsob jejího vyúčtování).
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy, 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 a ZŠ a ZUŠ Jabloňová, dílčím
způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem členem školské rady. Do začátku
listopadu plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít celé kolečko znovu. (pravidelně se opakující
aktivita)
Na tematickém jednání ke strategickému plánu pro sociální začleňování budu s experty Agentury
pro soc. začleňování znovu řešit oblast bydlení (ČT 13.00). Zbývá nám doladit zhruba tři aktivity
související s prostupným bydlením, městskou ubytovnou a dalšími sociálními byty pro město,
na nichž jsme zatím nenalezli úplnou shodu. Po mailové komunikaci jsem ale přesvědčen, že jde
o poslední schůzku, po níž žádné nezodpovězené otázky již nezbydou. Celá strategie ostatně
finišuje, byť jsme její schválení v centrálních orgánech i na zastupitelstvu města raději posunuli
o měsíc, tedy až do listopadu.

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme znovu debatovat přípravu města na zimní akce
(adventní trhy a nové osvětlení), dotkneme se možná ještě prvního návrhu rozpočtu odboru
na rok 2017 a samozřejmě také materiálů, které za odbor posíláme do příští rady města.

Ostatní aktivity
X

Před schválením
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města (ÚT od 10.00).

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (3. 10. - 9. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
E. Nytrová (FO) - festival Očima generací 2017
J.Pilný + 3 (Microsoft) - možný pilotní projekt pro ZŠ v Liberci
Zástupci služeb z Kosova - sociální začleňování v Liberci jako příklad dobré praxe
J. Kubánek (FO) - příprava letáku Šmejdi
M. Teplá (FO) - diskuze o prioritách v sociální oblasti z pohledu kraje

Týdeník Ivana Langra/ 17. - 23. 10.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Budeme ještě jednou debatovat o pilotním projektu kariérového poradenství na ZŠ Kaplického
a ZŠ Česká. Tentokrát bude námětem webová aplikace, která by měla být jednoduchou, ale
účinnou prezentací celého počinu (PO 8.00).
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) znovu zasedneme k financování sociálních služeb
na příští rok. Máme už připraven matematický model, který nyní chceme naplnit daty za rok 2016,
abychom viděli chování v praxi. Stručně řečeno, budeme sociální služby dělit dle jejich typu,
následně vyhodnocovat i územní působnost (se zvýhodněním služeb, které jsou poskytovány jen
na území statutárního města), přičemž základními principy poskytování dotací bude
transparentnost a především monofondovost (jeden zdroj financování, nikoli jejich křížení).
Budeme se věnovat i druhému návrhu rozpočtu města na rok 2017 pro odbor školství
a sociálních věcí.
Setkám se s další skupinou nájemníků městských bytů (ÚT 17.00), které musíme připravit
na celkovou rekonstrukci objektů z IPRÚ.
V obřadní síni radnice přivítám skupinu českých a slovenských historiků (ÚT 18.00), kteří přijeli
do Liberce rokovat na tradiční česko-slovenský seminář. Jako původem historik mohu
konstatovat, že složení skupiny je neuvěřitelně reprezentativní.
Setkám se se zástupci spolku Educa Quality (ST 8.00), s nimiž budu diskutovat možnost zapojit
se do projektu v oblasti inkluzivního vzdělávání (se zásahem do základních škol), hrazeného
prostřednictvím spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
Sejde se řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ČT 14.00), kde budeme debatovat již výše
zmíněnou problematiku financování sociálních služeb. (přesun z minulého týdne)
S tématem plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument) navštívím další
základní školy, 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, dílčím způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem členem školské rady.
Do začátku listopadu plánuji navštívit i zbytek škol a poté začít celé kolečko znovu. (pravidelně se
opakující aktivita)

Cestovní ruch, kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 11.00) budeme znovu diskutovat o předvánočních a vánočních
akcích a také o druhém návrhu rozpočtu města na rok 2017 pro odbor cestovního ruchu a kultury.
Zúčastním se koncertu ojedinělého seskupení The TAP TAP (PÁ 19.30), které bude v Liberci
koncertovat v rámci Týdne s Tulipanem.

Ostatní aktivity
Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Zúčastním se školení o novém zákonu pro zadávání veřejných zakázek (ST 14.00).
Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).
Zasedne komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00).
Setkání absolventů SPŠ-SE ke 140. výročí založení školy (PÁ 10.00).
Svatební obřad (PÁ 12.30).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám vyhlášení nových dotačních programů na rok
2017, návrh na udělení medailí města na rok 2017, řadu žádostí o individuální dotaci i vyhlášení
nové soutěže na logo a grafický manuál města.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (10. 10. - 16. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Límová (Centrum na integraci cizinců) - jazykové vzdělávání pro cizince
O. Merglová (Advaita) - financování Potravinové banky Liberec
J. Sládek, M. Chochola (Agentura pro soc. začleňování) - strategie pro soc. začleňování/ oblast
bydlení

Týdeník Ivana Langra/ 24. - 30. 10.
2016

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále probírat nový systém financování
sociálních služeb na další léta. Připravený model jsme minulý týden již konzultovali na řídicí
pracovní skupině pro komunitní plánování. Základem je nové dělení služeb do čtyř kategorií
podle aktuálních priorit města, stanovení vnitřních alokací (z celkových 5 miliónů) a klíč k
rozdělování jednotlivých dotačních částek prostřednictvím předem stanovených koeficientů.
Celkově jde o to posunout současné tzv. projektové hodnocení k jednoduššímu administrativnímu
navrhování dotací podle typu služby, územní působnosti a priorizovaných cílových skupin klientů.
Sejdeme se s majitelem jednoho z bytů v městském bytovém objektu (PO 14.30), abychom ho
informovali o záměru města kompletně rekonstruovat budovu z dotačních projektů IPRÚ. V
předchozích týdnech jsem se takto setkal i s nájemníky městských bytů v námi vlastněných
objektech. Rekonstrukce by měly začít ve druhé polovině roku 2017.
Potkám se se zástupci krajského úřadu (ÚT 8.30), abychom diskutovali možnosti v oblasti
sociální politiky, resp. možnosti využívání městských prostor jedním z poskytovatelů sociální
služby s cílovou skupinou děti.
Už podruhé se sejdu se zástupci spolku Educa Quality (ST 8.00), abychom diskutovali možnost
připravit a zapojit se do projektu inkluzivního vzdělávání na základních školách, jak nám bude
nově umožňovat strategie pro sociální začleňování, resp. místní plán inkluze. Cílem je připravit
podobný projekt tomu, s nímž jsme uspěli na MŠMT letos v létě (inkluzivní vzdělávání
v mateřských školách - 29 miliónů korun).
Sejdou se kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 12.30) příspěvkových
organizací, kde budeme probírat především rozpočty na rok 2017 a také novinky z posledních
týdnů.
Sejdou se kolegia ředitelek mateřských škol (ČT 9.00) a ředitelek a ředitelů základních škol (ČT
10.00), tématem také budou rozpočty škol na rok 2017 a také střednědobé cíle kvality
vzdělávání (čtěte celý dokument), s nimiž postupně navštěvuji všechny základní školy. 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 Vrchlického, ZŠ Sokolovská, dílčím
způsobem jsme diskutovali i na ZŠ Švermova, v níž jsem členem školské rady.

Cestovní ruch, kultura
Pravidelná porada odboru odpadá.
Zúčastním se vernisáže objektů oceněných Grand Prix architektů, která se uskuteční na novém
magistrátu (PÁ 14.00). Účast přislíbila i slavná Eva Jiřičná.

Ostatní aktivity
Den otevřených dveří na historické radnici (PÁ od 9.00) - přijďte se podívat do kanceláře
náměstka, přivítám vás osobně.
Zúčastním se slavnostního aktu položení věnců u busty TGM v parku u Severočeského muzea k
98. výročí založení Československa (PÁ 15.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám vyhlášení nových dotačních
programů na rok 2017, návrh na udělení medailí města na rok 2017, řadu žádostí o individuální
dotaci, přejmenování parku v Komenského ulici na Park Clam-Gallasů aj.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (17. 10. - 23. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
E. Jiřičková (AABYSS) - kariérové poradenství na ZŠ
V. Pecka (Educa Quality) - projekt inkluze v ZŠ
J. Vopršal aj. (MŠMT) - turnaj ZŠ o pohár ministryně

