Týdeník Ivana Langra / 5. 10. - 11. 10. 2015
V rámci porady odboru (PO 12.30) především dokončíme
1. verzi rozpočtu na rok 2016 a rovněž finalizujeme
podobu žádosti zastupitelstvům měst a obcí z regionu k
finanční podpoře vzdělávání jejich dětí v libereckých
základních školách. "Cizích" žáků v libereckých školách je
v současné době už 618! (tedy jedna velká škola), což
neúměrně zatěžuje prostředky statutárního města
na provoz i na další navyšování kapacit. Pokud by totiž
takových žáků nebylo, město Liberec by nemuselo
do navyšování kapacit svých škol investovat takřka nic.

Školství
a sociální věci

Čtyřem ředitelům ZŠ představíme první verzi návrhu
na reorganizaci předškolního vzdělávání v Liberci (PO
14.30), který je vyvolán připravovanou novelou školského
zákona, jak ji před 14 dny schválila vláda. O novele jsem
toho v rámci této platformy napsal již mnoho, stačí
nalistovat archiv týdeníků za září 2015. Podobně jsme
návrh reorganizace již předložili osloveným ředitelkám MŠ
a také expertům politických klubů. V tomto týdnu tak
budou pokračovat i další individuální konzultace, jejichž
cílem je shromáždit připomínky k zapracování a dalšímu
projednávání. Návrh zákona v poslaneckých tiscích
najdete ZDE, můj komentář k návrhu zákona pak ZDE.
S pracovníky humanitního oddělení budu diskutovat
financování sociálních služeb do konce roku 2015 a na rok
2016 (ST 9.00).
Společně s týmem pracovníků oddělení školství navštívím
3 vybrané mateřské školy, abych se seznámil s jejich
personálem, technickým stavem i provozem (ČT 8.30).
Také porada tohoto odboru (PO 8.30) se bude takřka
výhradně věnovat 1. verzi rozpočtu na rok 2016.

Cestovní ruch,
kultura

Společně s ředitelem TSML projednáme (ST 11.00)
možnou změnu smlouvy mezi společností a městem
Liberec, která ošetřuje pronájem plakátovacích ploch se
společností Rengl. Současný stav, který zabezpečují
prostupující se smlouvy mezi SML a TSML a mezi TSML
a Renglem se totiž v praxi ukazují jako nevyhovující
především pro prezentaci města v oblasti cestovního
ruchu (propagace akcí).
Zasedne správní rada společnosti Spacium o.p.s. (ČT
15.00),
kde
po
předchozím
projednání
se
spoluzakladatelem o.p.s. a její ředitelkou navrhnu zrušení
společnosti. V současné době je už model o.p.s. pro město
(jako druhého zakladatele) do jisté míry zbytečný,
nepružný a finančně nákladný.

Ostatní
aktivity

Stále
pokračuje
kontinuální
práce
na aktualizaci
protikorupční
strategie
města.
Veškeré
informace
o strategii lze nalézt ZDE. Poté, co rada města schválila
15/9 můj návrh na zřízení dozorčích rad velkých

příspěvkových
organizací,
zahájil
jsem
jednání
s jednotlivými
politickými
kluby
o nominaci
jejich
kandidátů. Diskuze o obsazení DR bude pokračovat i s
Libereckým krajem, pokud se dohodneme na jeho
spolufinancování některé z našich příspěvkovek.
Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Před
schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. předkládám
návrh na čestné občanství pro léta 2015 a 2016 a na
udělení medaile města pro rok 2016, návrh na uzavření
smlouvy na pětiletý pronájem Jimmi's klubu při Divadle
FXŠ, Klíč k vyhodnocování žádostí o individuální dotaci
z rozpočtu města nebo již třetí výběrové řízení na pořízení
loga a grafického manuálu města.
V minulém týdnu (28. 9. - 4. 10.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

B. Šolková, R. Prade (FO) - zimní projekt pro lidi bez
přístřeší
p. Jiroušek (FO) - Evropský parlament mládeže v Liberci
v roce 2016
I. Bílková, A. Burešová (FO) - Analýza sociálně
vyloučených lokalit v Liberci - připomínky
Z. Pernes, M. Taraba, M. Palečková (Rada seniorů ČR) přijetí delegace seniorů u příležitosti mezinárodního dne

Týdeník Ivana Langra / 19. 10. - 25. 10. 2015

Školství
a sociální věci

Návrh reorganizace předškolního vzdělávání v Liberci je
v zásadě hotov. Tento týden už absolvuji poslední
konzultaci s jedním z politických expertů (PÁ 12.00) a po
něm s kolegy text uzavřeme a pošleme k poslednímu
kolečku připomínek (ředitelky MŠ, ředitelé ZŠ, experti
politických klubů). Listopad pak věnujeme velkému
projednání se všemi ředitelkami MŠ (11/11) i zástupci
všech klubů v našem školském výboru (19/11). Následně
záměr
reorganizace
předložíme
do rady
města
a zastupitelstva, přičemž ještě předtím svoláme pro
zastupitele pracovní seminář, aby chystanou změnu
dostatečně navnímali a mohli si nechat projít hlavou.
Opakovaně připomínám, že návrh je nutnou reakcí
na vládní novelu školského zákona (561/2004), která je
v současné době na stole poslanců (kompletní znění
návrhu ZDE) a která mj. počítá se zavedením povinného
posledního roku mateřské školy a především se
zavedením spádových obvodů, jako je tomu u základních
škol. Můj komentář k návrhu zákona najdete ZDE.
V rámci porady odboru (PO 12.30) budeme diskutovat

o projektu Sociálního informačního centra, který je možné
ještě před iPRÚ uplatnit v čerstvé výzvě MPSV (projektová
fiše ZDE, s. 103 a d.), o dalším využití budovy střední
zdravotní školy, kde kraj neakceptoval navýšení
nájemného a příští rok ji opustí (nová základní škola?) či
o chystaném setkání s majiteli a provozovateli ubytoven
na území města.
Společně s týmem oddělení školství, dvěma řediteli
libereckých ZŠ, dvěma ředitelkami MŠ, zástupci TUL
a neziskových organizací budeme debatovat o přípravě
projektu v oblasti inkluze ve vzdělávání (výzva MŠMT),
který by měl mj. přinést nové nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež předškolního věku (ČT 13.00). To by mělo
pomoci sociálně znevýhodněným dětem se vstupem
do posledního ročníku mateřské školy a následně první
třídy ZŠ. Projekt má ale i další aspekty, mj. možnost
čerpat finance na asistenty pedagoga, školní psychology či
speciální pedagogy.
Komisi zdraví a sociální (ÚT 16.00) představíme dva nové
terénní pracovníky města, kteří docházejí do sociálně
vyloučených lokalit, pomáhají tamním lidem a čerpají zde
informace o dalších potřebách. Komise také prodiskutuje
návrh nových dotačních programů v oblasti zdraví
a prevence na rok 2016, které jsem připravil společně
s předsedkyní komise a zastupitelkou Změny Kateřinou
Absolonovou.
Zasednou obě školská kolegia - ředitelek MŠ (ČT 9.00)
a ředitelů ZŠ (ČT 10.00). Na kolegiu ředitelek budu více
informovat
o návrhu
na reorganizaci
předškolního
vzdělávání, na kolegiu ředitelů budeme diskutovat
o kritériích zápisů do 1. tříd, které se uskuteční v lednu
2016.

Cestovní ruch,
kultura

Porada odboru (PO 8.15) se bude nezměněně věnovat
přípravě Vánoc 2015, účasti Liberce v přeshraničním
projektu Via Sacra a také novým dotačním programům
v oblasti kultury na rok 2016.
Zasedne komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00),
která projedná můj návrh na založení nové ceny
statutárního města - Kulturní počin roku či návrhy
programových dotací v oblasti kultury na rok 2016.

Ostatní
aktivity

Stále
pokračuje
kontinuální
práce
na aktualizaci
protikorupční strategie města. V současné době týmy
pracují na novém znění Dotačního fondu města a také
pravidlech jednotlivých oblastí podpory (ekologie, kultura,
zdraví a prevence, vzdělávání, sport aj.). Nová pravidla by
měla být průhlednější než dosud, přidělování dotací pak
transparentnější
a objektivnější.
Veškeré
informace
o strategii lze nalézt ZDE.

Před
schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám
některé návrhy na přidělení individuálních dotací (Advaita,
hospic), návrh na systémový přístup ke spolufinancování

základního školství obcemi, jejichž občané - žáci dojíždějí
do školy do Liberce, či kompletní Dílčí analýzy sociálních
služeb v Liberci, které jsme letos externě zadali
společnosti LB plán.
V minulém týdnu (12. 10. - 18. 10.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
stěžovatel (FO) - postup botanické zahrady při redukci
sbírky sukulentů
L. Průcha (Člověk v tísni) - projekt inkluzivního vzdělávání
v LBC

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

K. Lozoviuková, M. Melanová (katedra historie FP TUL) kniha o dějinách LIberce + další spolupráce
senioři - dobrovolníci (FO) - projekt senioři na přechodech
u ZŠ
F. Horatschke (Spacium) - další existence této o.p.s.
J. Horáková (Fokus) - projekt Centra duševního zdraví
v LBC
M. Mocová (Anděl strážný), K. Studený (ČČK) - projekt
Anděl strážný v Liberci
B. Šolková (FO) - žádost LBC o spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování

Týdeník Ivana Langra / 26. 10. - 1. 11. 2015
Přestože kvůli (ale možná spíš díky) dovolené tentokrát
absolvuji jen tři pracovní dny, nudit se rozhodně nebudu.
Pondělní porada odboru školství a sociálních věcí (PO
12.30) se bude zabývat nejen přípravou materiálů na další
radu města (3/11), ale především žádostí o financování
projektu Sociálního informačního centra z prostředků ESF
(projektová fiše ZDE, s. 103 a d.), kde potřebujeme
doladit především rozpočtové položky.
Školství
a sociální věci

Část čtvrtečního dopoledne (ČT 9.00) pak věnujeme
návštěvě budovy střední zdravotnické školy, kterou kraj
na konci aktuálního školního roku opustí. Zraje v nás
myšlenka umístit do budovy novou integrovanou základní
a mateřskou školu, která by svedla kapacitní poptávku
obou typů vzdělávání z centra a některých přiléhajících
částí, kde do budoucna nebudeme nápor dětí (v základním
vzdělávání) zvládat. Vše je nutné dobře propočítat
a načasovat, a to i s ohledem na připravovaný projekt
rekonstrukce jedné z budov ZŠ 5. května. MŠ se dvěma
třemi třídami by nám zase umožnila opustit některou

z vilových MŠ, které technicky ani hygienicky nevyhovují.
Zatím jde ale jen o nehotovou ideu, která se také nemusí
s realizací potkat.
Dopisem oslovím poslankyně a poslance - členy výboru
pro
vzdělávání,
jimž
navrhnu
některé
změny
v projednávané novele školského zákona (561/2004)
v oblasti předškolního vzdělávání (zrušení navržených
spádových
obvodů
MŠ)
i základního
vzdělávání
(implementace tzv. zápisových lístků). Obce, natož jejich
představitelé, pochopitelně nemají žádnou zákonodárnou
iniciativu, můj návrh by si musel osvojit některý
z poslanců v rámci změn ve 2. čtení. Uvidíme. O chystané
novele školského zákona jsem se zmiňoval již několikrát
(znění návrhu ZDE, můj komentář ZDE), k opatření, jimiž
musíme na novelu reagovat, mohu říci jediné - návrh
reorganizace
předškolního
vzdělávání
v Liberci
je
kompletně připraven a čeká na listopadová projednání
s ředitelkami MŠ, ve školském výboru, v prosinci pak rada
a zastupitelstvo.
Tradiční porada odboru odpadá kvůli dovoleným, zabývat
se budu dopracováním statutu nového ocenění Kulturní
počin roku, který mi předcházející pátek schválila komise
pro kulturu a cestovní ruch. Předkládám radě města 3/11.

Cestovní ruch,
kultura

Zasedne (ČT 14.00) správní rada Spacium o.p.s., jejímž
spoluzakladatelem je statutární město, aby na základě
uskutečněné
diskuze
mezi
zástupci
zakladatelů
odhlasovala zánik společnosti. Dle dohody na o.p.s.
naváže jiná institucionální forma, která bude nadále pro
město přinášet a realizovat projekty ve veřejném
prostoru. Výhodou bude fakt, že už nebude nutné
financovat provoz aparátu o.p.s. (ředitel, účetní, audity,
odvody), jak vyžaduje zákon, a vložit ušetřené peníze
do skutečných projektů.
Dovolená - úterý 27/10, pátek 30/10.
Den otevřených dveří i v mé kanceláři (ST 28/10, od 9.00)
Módní přehlídka seniorů v Oblastní galerii - Lázních (ÚT
17.00).

Ostatní
aktivity

Před
schválením

Stále
pokračuje
kontinuální
práce
na aktualizaci
protikorupční strategie města. V současné době týmy
(mezi mé nejbližší spolutvůrce nepochybně patří skvělá
právnička odboru SK Ivana Vodolanová a také zastupitel
Antonín Ferdan - a fakt neřešíme, že je z opozice!) pracují
na novém znění Dotačního fondu města a také pravidlech
jednotlivých oblastí podpory (ekologie, kultura, zdraví
a prevence, vzdělávání, sport aj.). Nová pravidla by měla
být průhlednější než dosud, přidělování dotací pak
transparentnější
a objektivnější.
Veškeré
informace
o strategii lze nalézt ZDE.
Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam k diskuzi
a hlasování posílám návrhy na udělení čestných občanství

za léta 2015 a 2016 a medaile města za rok 2016, dále
přidělení dotace lůžkovému hospici a řadu zajímavých
materiálů v sekci Informace. Všechny podklady jsou k
dispozici ZDE.
V minulém týdnu (19. 10. - 25. 10.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

L. Mayer, J. Fajmon (FO) - signatáři Charty 77
M. Jungwirth (Fórum aktivní politiky) - přednáška 14/11
K. Činčalová (Centrum Generace) - spolupráce s městem,
programové dotace
J. Picek a d. (TUL) - společný projekt inkluzivního
vzdělávání SML, TUL, Člověk v tísni (výzva MŠMT 007)

