Týdeník Ivana Langra/ 2. 10. - 8. 10.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Hned na úvod pracovního týdne se sejdu s ředitelem ZŠ Broumovská (PO 8.00), abychom řešili
problematiku navýšení kapacity školy a také výskytu tzv. rizikových jevů v jedné ze zdejších tříd.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme diskutovat první data ze "sčítání bezdomovců
a lidí ohrožených sociálním vyloučením", návrh na amnestii v oblasti penále z dlužného
nájemného v městských bytech i způsob pohovorů s řediteli ZŠ a MŠ, jimž v roce 2018 končí
funkční období.
Potkám se se zástupci sdružení D.R.A.K. (PO 14.30), abychom krátce probrali možnost
náhradního plnění za (ne)zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Na Libereckém kraji se zúčastním tiskové konference ZOO Liberec (PO 15.00) ke zcela
mimořádné události související s mezinárodní činností zahrady v letech 2018 - 2019.
Sejdu se se zástupci Asociace romských představitelů Libereckého kraje, městské policie
a OSPODu (ÚT 13.00), abychom diskutovali problematiku bezprizorných dětí v centru města.
Zúčastním se 2. jednání hodnotící komise veřejné zakázky na provozování budoucího azylového
domu pro ženy a rodiny s dětmi (ÚT 14.30).
Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (ST
8.00).
Pozdravím seniory u příležitosti Světového dne seniorů (ST 14.30) a následně budu krátce
debatovat s lídry některých politických stran na téma sociální politika, resp. podpora seniorů (ST
15.00).
Prvním kolem začnou pohovory s řediteli základních škol, kterým v roce 2018 končí jejich
šestileté funkční období. Cílem je diskutovat vizi školy v dalších letech, případně existující
strategické materiály, a také seznámit ředitele s postojem zřizovatele škol k možným konkurzům.
Diskuzi o tomtéž chci ostatně vést i ve výboru pro vzdělávání.

Kultura
Pravidelná porada odboru odpadá.
Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky
dopředu. (průběžná aktivita)
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Sejde se dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (ST 9.30).
Vítání občánků (PÁ 9.30).
Svatební obřady (PÁ 13.00).

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

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (25. 9. - 1. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Z. Svobodová (BEZMEZER o.p.s.) - spolupráce s městem v oblasti kultury
J. Simeth (Most k Naději) - nákup budovy pro služby organizace
M. Chochola, P. Pech, M. Nešporová (Agentura pro soc. začleňování) - aktivity strategie pro
začleňování

Týdeník Ivana Langra/ 9. 10. - 15. 10.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství a sociální věci

Kultura
Sejdu se s kolegy z odboru a spoluzakladatelem arch. Horatschkem nad problematikou
společnosti Spacium (ST 13.00), abychom se dohodli, jak pokračovat dál v její likvidaci.
Momentálně jsou připraveny ke jmenování nová správní i dozorčí rada, takže do několika měsíců
bychom mohli celý proces definitivně uzavřít.
Sejde se komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00), která mj. projedná návrhy na kandidáty
čestného občanství a medaile města pro rok 2018.

Ostatní aktivity
PO, ÚT, ČT, PÁ - nepřítomnost.
Nová premiéra v Naivním divadle - Bajaja (SO 17.00).

Před schválením
X

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (2. 10. - 8. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
L. Kořínek (D.R.A.K.) - náhradní plnění pro město za (ne)zaměstnávání osob zdravotně
postižených
L. Průcha (Člověk v tísni), M. Korych (TUL) - projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti
předškolního věku

Týdeník Ivana Langra/ 16. 10. - 22.
10. 2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Sejdu se s kolegy z majetkové správy (PO 8.00), abych získal detail o plánovaných investicích
do základních a mateřských škol v roce 2018, mj. budeme řešit problematiku rekonstrukce
dalších kuchyní.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budu chtít získat první souhrnné informace
o uskutečněném sčítání lidí bez domova a v sociálním vyloučení, budeme diskutovat stav již
připomínkovaného návrhu komunitního plánu na léta 2018 - 2022 i přehledy činnosti základních
a mateřských škol za ukončený školní rok 2016/2017, které se chystáme v nejbližší době již
podruhé vydat pro veřejnost.
Na společném zasedání se sejde komise zdravotní a sociální a Řídicí pracovní skupina pro
komunitní plán (ÚT 16.00). Téma? Diskuze nad zněním komunitního plánu 2018 - 2022 a další
kolo připomínkovacího řízení.
Sejdu se s tzv. radou starších, která je poradním orgánem ředitele Komunitního střediska Kontakt
(ST 9.00). Pokračuji tak v nastaveném režimu alespoň dvou společných schůzek s představiteli
klubů seniorů, abych od nich načerpal veškeré připomínky k životu ve městě.
Zúčastním se jednání pracovní skupiny pro prostupné bydlení a housing first (ST 11.00),
abychom diskutovali rozjezd nového režimu bydlení - housing first (bydlení především) pro osoby
bez přístřeší.
Sejdu se s náměstkem hejtmana pro sociální oblast Pavlem Svobodou (ST 14.00), abychom
společně probrali síť sociálních služeb na úrovni kraje i města.
Zúčastním se přednášky pana Jana Šolce o etice v politice (ST 17.00), kterou pomáhám
spoluorganizovat.

Setkám se postupně se všemi ředitelkami MŠ (20x), jimž v roce 2018 končí šestileté funkční
období (ČT od 8.00), abychom v rámci individuálních pohovorů diskutovali o vizích a plánech
do případných dalších šesti let funkce. Podobné pohovory s řediteli ZŠ (12x) jsem vedl již před
14 dny, diskuzi o obecném přístupu ke konkurzům chci vést i na výboru pro vzdělávání.
Výstupem pak bude rozhodnutí zřizovatele, zda nevyhlašovat konkurzy žádné, zda vyhlásit
konkurzy plošně, nebo výběrově jen na některých školách.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat připravované kulturní akce,
dále realizaci 2. fáze vánočního osvětlení centra města a samotný vánoční program před radnicí.
Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky
dopředu. (průběžná aktivita)
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Sejde se výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), který se bude věnovat návrhu rozpočtů škol na rok 2018
a plánovaným investicím v téže oblasti.

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám mj. návrhy na udělení čestného občanství
a medaile města na rok 2018, některé individuální dotace a další operativní materiály.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (9. 10. - 15. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
F. Horatschke, J. Kafka (FO) - pokračování likvidace Spacium o.p.s.

Týdeník Ivana Langra/ 23. 10. - 29.
10. 2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci

Sejdu se se zástupci Podještědského gymnázia (PO 8.00), abychom debatovali o možnosti
dotace na stravování pro studenty nižších ročníků gymnázia, které odpovídají základní škole.
Město Liberec v tomto směru dlouhodobě poskytuje podporu soukromým základním školám
na svém území.
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále diskutovat o sběru informací z terénu (lidé
bez domova, v sociálním vyloučení a na ubytovnách) i přehledech činností našich základních
a mateřských škol, které chceme jako ucelené katalogy zveřejnit ve 2. vydání ještě do konce
října.
Sejdu se s kolegy z vedení města se zástupci Parlamentu mladých (PO 16.30), abychom
diskutovali možnost vzájemné spolupráce.
S kolegy z odboru strategického rozvoje a dotací budeme řešit nastavení parametrů tzv.
sociálního bydlení, tedy budoucích 6 rekonstruovaných domů ve vlastnictví města (ÚT 9.00).
Zjednodušeně řečeno z jednání vyplyne, jak vysokou dotaci bude město žádat, což se odrazí
v délce udržitelnosti projektu i nájemních podmínkách pro budoucí klienty (cena za čtvereční metr
plochy).
Sejde se správní a dozorčí rada Spacium o.p.s. (ÚT 16.00), abychom v novém složení učinili
další kroky ke konečné likvidaci této společnosti.
Zúčastním se alespoň části natáčení videoklipů s námětem šmejdů (organizátoři podvodných
předváděcích akcí), na nichž budou participovat herci Divadla F. X. Šaldy a naši senioři. Jde
o další nástroj prevence proti šmejdům a zároveň propagace úspěšného projektu Liberec proti
šmejdům (ST dopoledne).
Čekají mě poslední čtyři setkání s ředitelkami MŠ, jimž v roce 2018 končí šestileté funkční období
(ČT od 8.00), abychom v rámci individuálních pohovorů diskutovali o vizích a plánech
do případných dalších šesti let funkce. Zároveň navštívím dvě další mateřské školy. (ČT
dopoledne).
Setkám se s radními Libereckého kraje Květou Vinklátovou, Jitkou Volfovou, Jiřím Löffelmannem
a Pavlem Svobodou (ČT 13.00), abychom společně diskutovali možnosti ve vzájemném
financování příspěvkových organizací města a kraje.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále diskutovat připravované kulturní akce,
dále realizaci 2. fáze vánočního osvětlení centra města a samotný vánoční program před radnicí.
Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v
Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky
dopředu. (průběžná aktivita)
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zúčastním se závěrečného koncertu Týdne s Tulipanem - recitál Dagmar Peckové (PÁ 20.00).
Den otevřených dveří na historické radnici a možnost debatovat s náměstkem - č. dveří 206 (SO
9.00 - 14.00).
Pietní akt k 99. výročí vzniku ČSR (SO 15.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 10.00), kam posílám mj. návrhy na udělení čestného
občanství a medaile města na rok 2018 a některé individuální dotace.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (16. 10. - 22. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
zástupci sociálních služeb (Návrat, Most k Naději, Oblastní charita, Romodrom aj.), D. Valouch
(Platforma pro soc. bydlení), M. Chochola (Agentura SZ) - pracovní skupina pro prostupné bydlení
a Housing first

