Týdeník Ivana Langra / 31. 8. - 6. 9. 2015

Školství,
kultura
a sociální
věci

V rámci odboru a také s odbornými konzultacemi v zádech
budeme dále pokračovat s přípravou alternativních variant
(vč. nulové) organizačního uspořádání našich mateřských
škol (toto sdělení se bude nepochybně opakovat i v dalších
týdnech, protože jde o úkol nelehký, časově náročný
i citlivý). Jak jsem už uvedl několikrát, 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. Zájemcům doporučuji prostudovat návrh normy
v elektronickém
systému
úřadu
vlády
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9UNCGB6N.
Upozorňuji zejména na důvodovou zprávu, z níž mj.
vyplývá, že ministerstvo změny navrhuje na základě dat
na okresní úrovni (volná místa v MŠ v letech 2016
a 2017), což je ale naprosto mimo chápání. Každá
samospráva má totiž zodpovědnost za školství v hranicích
své obce/ města, takže uvažovat jakkoli nad tyto meze je
nesmysl. Pak totiž dochází k tomu, co snese pouze papír v rámci okresu Liberec (geografická jednotka) je volných
míst v MŠ v příštích letech dostatek (řádově stovky),
v rámci nižších jednotek (obcí) pak v mnoha případech,
zejména v Liberci, ne. Je to důsledek toho, že mnoho dětí
z menších obcí končí v libereckých školkách, protože rodiče
jezdí do krajského města třeba za prací, nebo proto, že
naše MŠ mají jako vzdělávací zařízení opravdu dobrou
úroveň (potvrzeno mnohými kontrolami České školní
inspekce). Opačná cesta, tedy zájem libereckých rodičů
umisťovat své děti do školek v menších obcích, ale
pochopitelně už nefunguje. A to, že provoz libereckých
školek (vč. dětí mimoměstských), hradí výhradně daňoví
poplatníci liberečtí, není třeba dále rozvíjet. Tento problém
je nicméně analogický i jinde - v celé ČR je asi jen pět
okresů, kde jsou čísla o volným místech záporná (hezky
řečeno!), ale nespočet měst, kde je tomu stejně tak.
Společně s kolegy, vedoucími svých dvou odborů SK a CR,
budu také projednávat návrh na případnou organizační
změnu, která by určitým způsobem vzájemně upravila
činnost obou odborů, resp. jim logičtěji vymezila další
působnost (PO 11.30).
V rámci porady odboru (PO od 12.30) budeme dále
diskutovat možnosti, jak získat případné spolufinancování
provozu škol a školek z jiných obcí (viz výše + komentář
z minulého týdne), žádost o dotaci z Rady vlády pro
národnostní menšiny k prevenci sociálního vyloučení (viz
komentář z minulého týdne), způsob realizace některých
kroků v Rámci obecního plánu sociálního bydlení, který
minulý týden schválila rada města, k nimž potřebujeme
součinnost státních orgánů aj.
Finální znění také dostane návrh statutu nových dozorčích

rad našich velkých příspěvkových organizací (obě divadla,
obě zahrady, Kontakt, DC Sluníčko a Centrum zdravotní
a sociální péče). Dozorčí rady jednak zvýší kontrolu PO,
jednak zlepší komunikaci mezi PO a jejich zřizovatelem,
tedy
městem,
a také
připraví
PO
na potenciální
spolufinancování Libereckým krajem. V takovém případě
totiž mohou zástupci krajské samosprávy získat v podobě
místa či míst v dozorčí radě přímou kontrolu nad
spolufinancovanou organizací. Materiál předložím do jedné
ze zářijových rad města.

Cestovní ruch

Porada odboru (PO od 8.15) se ponese především v duchu
dvou témat - 1. diskuze nad možností zapojit Liberec
do přeshraničního projektu Via Sacra, o němž jsme
s kolegy se sousedního Saska diskutovali v sobotu 29/8
v rámci slavnosti Horní Lužice v bývalém lužickém semináři
na pražské Malé Straně, 2. organizace vánočních trhů
2015.
Poprvé - zatím neformálně - také zasedne poradní skupina
komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00), složená ze
zástupců veřejných i soukromých atraktivit a poskytovatelů
služeb v cestovním ruchu. Představíme plány města v této
oblasti na rok 2016 a budeme chtít slyšet potřeby druhé
strany.

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. Z pohledu
diskuze v rámci skupiny město nám zbývá představit
strategii v obou libereckých divadlech a mezi úředníky
samotného magistrátu. Ostatní organizace a společnosti
města již máme zdárně za sebou.
Školská rada ZŠ Františkov (PO 15.30).
Seminář na téma speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ
(ČT od 9.00, IQ Landia).

Před
schválením

Zastupitelstvu města (ČT od 15.00) předkládám především
návrh na finanční vyrovnání mezi městem a OC Plaza,
které by mělo v případě schválení uzavřít tři roky starý
problém, a také návrh na prominutí poměrně velké částky
(poplatky z prodlení) jednomu z dlužníků. Materiály pro
jednání ZM jsou již veřejné ZDE.
V minulém týdnu (24. 8. - 30. 8.) 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. Fiala (FO) - vánoční trhy 2015
K. Pytloun (FO) - majetkoprávní operace (výkup
nemovitosti)
J. Veselá (FO) - vzpomínání na manžela, odpůrce
normalizace

J. Matoušek (FO) - vzpomínání na chartistu R. Matouška
P. Červa - plány představenstva LIS v kontextu
s protikorupční strategií
H. Grosse, M. Hoyer - debata o zapojení Liberce
do projektu Via Sacra

Týdeník Ivana Langra / 7. 9. - 13. 9. 2015

Školství,
kultura
a sociální
věci

Práce na podkladech pro případné nové organizační
uspořádání našich mateřských škol nabývá obrátek. V tuto
chvíli máme zpracován úvodní vhled do problému se
situační analýzou kroků, které chystá v rámci novely
školského zákona ministerstvo školství (návrh normy je k
dispozici
v elektronickém
systému
úřadu
vlády
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9UNCGB6N,
vláda by měla novelu projednat ještě v září, po schválení
oběma komorami parlamentu - o čemž nepochybuji vejdou ustanovení v účinnost k 1/1/2017), a jejich
potenciálním dopadem na současnou síť mateřských škol
v Liberci. Máme také k dispozici první dvě hrubé varianty
možného řešení a vyjádření externího experta k nim, která
je nutná zohlednit a zapracovat. Čekají nás tzv. SWOT
analýzy navržených řešení a posléze zahájení procesu
dlouhého projednávání napříč politickými subjekty, ve
školském výboru i s vedením mateřských škol. Úplně
na konci představíme výsledek veřejnosti na otevřeném
jednání a zastupitelům na speciálním semináři. To vše by
se mělo vměstnat do následujících čtyř měsíců. O tom,
proč je nutné to vše podniknout, jsem psal již v minulých
týdnech, ale budu se tomu dále věnovat i v dalších
veřejných komentářích.
Společně s kolegy, vedoucími svých dvou odborů SK a CR,
a také
panem
tajemníkem
dokončíme
projednání
organizační změny, díky níž se po letech opět spojí agendy
cestovního ruchu a kultury v jeden naprosto přirozený
celek. Ještě v minulém volebním období byla agenda
v gesci dvou náměstků primátora, což se pochopitelně
velmi
negativně
odráželo
v praktických
krocích
(nekoncepčnost,
partikularita,
nespolupráce).
Mým
nástupem došlo alespoň ke sjednocení pod jednou
politickou gescí, nyní by mělo dojít k integraci úplné.
V rámci porady odboru (PO od 12.30) dokončíme žádost
o dotaci z Rady vlády pro národnostní menšiny k prevenci
sociálního vyloučení (terénní práce v sociálně vyloučených
lokalitách), dopilujeme návrh statutu dozorčích rad velkých
příspěvkových organizací, který půjde v dalším týdnu
do rady města, a také se pobavíme nad možností získat
pro některé základní školy asistenty pedagoga v rámci
proinkluzivních
podpůrných
opatření.
Navazujeme
na příslib, který jsme minulý týden získali na jednání

na úřadu práce, že je možné tyto pozice obsadit vhodnými
lidmi evidence úřadu (společensky účelná pracovní místa)
aj.
Vstupní jednání se zástupci společnosti Interma a Bytovým
družstvem Vlnařská (ČT 12.30) by mělo zahájit kroky k
nápravě několik let starého sporu ohledně vyúčtování
nájemného a služeb a vymáhání dlužných pohledávek.
Výsledkem by mělo být oboustranně akceptovatelné
vyrovnání a narovnání některých smluv.
Porada odboru (PO od 8.15) opět ponese znaky především
tří témat: 1. projekt Via Sacra a zapojení města Liberec
do něj, 2. organizace vánočních trhů 2015, 3. dny
evropského kulturního dědictví (12. a 13. 9.).

Cestovní ruch

Poprvé po prázdninách zasedne komise pro kulturu
a cestovní ruch (PÁ od 8.00), která bude mít na programu
jak hodnocení uplynulého kulturního léta, tak další témata
(návrhy na ocenění města v letech 2015 a 2016, dozorčí
rady PO, zastávka René Matoušek a signatáři Charty 77
atd.).
Společně se zástupci sdružení ARCHA 13 budeme
diskutovat koncepci fungování expozice Zapomenuté dějiny
města Liberec na zbývající část roku 2015 a rok 2016.
Sdružení by mělo expozici nově provozovat (ST 14.30).

Ostatní
aktivity

Nadále budou průběžně pokračovat práce na tvorbě
aktualizace protikorupční
strategie města. Veškeré
informace
o strategii
lze
naléztZDE.
Na
jednání
s protikorupční specialistkou města (ČT 8.00) probereme
zatím dokončené úkoly a stanovíme si další včetně termínů
projednání cílů strategie s vedoucími odborů a oddělení
magistrátu města.
Evropské dny kulturního dědictví (SO, celý den).
Tisková konference s tématem šmejdů (ČT 11.00).
Jednání hodnotící komise k rozšíření kamerového systému
(ČT 14.00).

Před
schválením

Do rady města (ÚT od 10.00) tentokrát předkládám jen
běžné a operativní věci.
V minulém týdnu (31. 8. - 6. 9.) 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

manželé Schovánkovi (FO) - školní docházka, syn
K. Veselá (FO) - spolupráce v propagaci a cestovním ruchu
J. Doucha (FO) - signatář Charty 77
M. Svoboda, A. Habánová (Katedra historie) - příprava

110. výročí výstavy českých Němců v roce 1906

Týdeník Ivana Langra / 14. 9. - 20. 9. 2015
Jako už tradičně v posledních týdnech zahajuji Týdeník
zmínkou o práci na podkladech pro nové organizační
uspořádání našich mateřských škol. Analyticko-návrhový
materiál je prakticky hotov (zbývá doladit drobné detaily),
takže jej můžeme představit tzv. konzultačním týmům.
Prvním je skupina oslovených ředitelek MŠ, která se u mě
sejde ve čtvrtek (ČT 13.00), druhým je skupina expertů
politických klubů, které bych rád pozval na čtvrteční
podvečer po zasedání školského výboru. Cílem obou
setkání je vysvětlit důvody záměru, alternativní návrhy
i časový plán případného projednání a zavádění. Jak už
bylo dříve řečeno, do změn jsme tlačeni (z mého pohledu)
nepříliš promyšlenou novelou školského zákona (561/2004
Sb.), jejíž projednání chystá vláda v září. Novela mj.
zavazuje obce k vymezení spádových obvodů mateřských
škol (stejně jako u škol základních), což je v situaci
současné
sítě
školek
na území
města
prakticky
nerealizovatelné (31 školek, více než polovina jen dvoj- či
trojtřídních). Novela zákona toho chystá ale mnohem více,
takže můj rezort školství musí být k předpokládané
účinnosti 1/1/2017 připraven (návrh normy i důvodovou
zprávu
najdete
zde
- https://apps.odok.cz/kpldetail?pid=KORN9UNCGB6N).
Školství,
kultura
a sociální
věci

Na poradě odboru (PO 12.00) se budeme mj. bavit
o projektech na inkluzivní vzdělávání, které mohou čerpat
obce i školy na základě nové výzvy MŠMT, za město bych
rád mj. podal projekt na zajištění provozu nového
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v předškolním
věku. Souběžně dokončíme seznam škol, které vyzveme ke
spolupráci s úřadem práce (společensky účelná místa asistent pedagoga), jak jsme se před pár dny dohodli
s jeho ředitelkou dr. Sadílkovou. Musíme ale také pracovat
na realizaci organizační změny (schvaluje 15/9 rada
města), s jejíž účinností odejde z odboru školství na odbor
cestovního ruchu kompletní agenda kultury - tomu je třeba
přizpůsobit plány na zbytek roku 2015 a návrhy rozpočtů
oddělení na rok 2016.
Vstupní jednání se zástupci společnosti Interma a Bytovým
družstvem Vlnařská (ST 10.00) by mělo zahájit kroky k
nápravě několik let starého sporu ohledně vyúčtování
nájemného a služeb a vymáhání dlužných pohledávek.
Výsledkem by mělo být oboustranně akceptovatelné
vyrovnání
a narovnání
některých
smluv (přesun
z minulého týdne).
Sejdu se také s novým romským terénním pracovníkem,
který pro město a KS Kontakt od začátku září monitoruje
sociálně vyloučené lokality a pomáhá lidem v nich žijících

(ST 8.00). Od příštího roku bychom jeho aktivity rádi
pokryli dotací z Úřadu vlády.
První zasedání komise zdravotní a sociální po prázdninách
(ÚT 16.00) se bude zabývat tématikou uprchlictví (vznik
poradní skupiny + sbírka), sociálního bydlení a analýzou
sociálně vyloučených lokalit.
První zasedání školského výboru po prázdninách (ČT
16.00) bude debatovat především o plánovaném sloučení
ZŠ speciální Orlí a ZŠ praktická Gollova.
Na poradě odboru (PO 8.15) se posuneme dál v diskuzi
o zapojení města do přeshraničního projektu (s německým
partnerem) Via Sacra.

Cestovní ruch

V rámci podruhé vyhlášené veřejné soutěže na logo
a grafický manuál města zasedne hodnotící komise (ST
14.00).
Se
zástupci
o.p.s.
Spacium,
jíž
je
město
spoluzakladatelem, budeme detailně probírat možnosti
další spolupráce pro 2016. Měla by pokrývat širší kulturní
aktivity města (ČT 8.00).
Stále
pokračuje
kontinuální
práce
na aktualizaci
protikorupční
strategie
města.
Veškeré
informace
o strategii lze nalézt ZDE. Novinkou tohoto týdne je, že
jeden z dílčích cílů - zřízení dozorčích rad velkých
příspěvkových organizací - bude rada města na můj návrh
diskutovat již tento týden (ÚT od 10.00).

Ostatní
aktivity

Výběrové řízení Libereckého kraje na ředitele Krajské
vědecké knihovny v Liberci (PO od 14.00).
Výběrové řízení Libereckého kraje na ředitele Oblastní
galerie Liberec (ČT od 14.00).
Oslavy Ještědu (SO od 18.30).

Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Do rady města (ÚT od 10.00) posílám velký balík takřka 20
materiálů, z nichž nejzásadnější jsou: zřízení dozorčích rad
velkých příspěvkových organizací (obě divadla, obě
zahrady, Kontakt, DC Sluníčko a Centrum zdravotní
a sociální péče), sloučení ZŠ speciální Orlí a ZŠ praktická
Gollova, návrh úpravy nájemní smlouvy mezi městem
a Podještědským gymnáziem, návrh finančního vyrovnání
za bývalé kino Lípa, individuální dotace - pro krajskou
knihovnu na tisk knihy pohádek romské spisovatelky Ireny
Eliášové, pro MCU Koloseum na osobní asistenci dětí
z Jedličkova ústavu a pro Oblastní charitu Liberec
na zajištění služeb pro liberecké klienty v domově sv.
Vavřince v Chrastavě.
V minulém týdnu (7. 9. - 13. 9.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné
správy v nejširším slova smyslu):

D. a S. Cvrčkovi (Podj. gymnázium) - nájemní smlouva
s městem
I. Jirásková, M. Pešanová - komise pro občanské obřady
a záležitosti
R. Jurnečka (arciděkan) - barokní kostel Nalezení sv. Kříže
a jeho zahrada
P. Pimek, P. Brestovanský (ARCHA 13) - koncept Expozice
zapomenuté dějiny města Liberce

Týdeník Ivana Langra / 21. 9. - 27. 9. 2015
Společně s kolegy z odboru navštívím tři mateřské školy
(PO 12.00), které se minulý týden se souhlasem
zřizovatele (tj. města) ujaly dětí z MŠ Nad přehradou, jež
je kvůli havárii vyřazena na několik týdnů z provozu.
Navzdory nesouhlasu některých pracovnic liberecké České
školní inspekce, které se od minulého týdne zjevně snaží
udělat vše pro uzavření školky (tj. ponechání dětí doma
bez možnosti je umístit do jiných školek), rozhodli jsme se
vyjít vstříc rodičům, pro něž by několikatýdenní uzavření
školky bez náhrady znamenalo obrovské a mnohdy obtížně
překonatelné rodinné a pracovní překážky. Získali jsme
souhlas krajské hygienické stanice umístit děti po dobu
nezbytně nutnou do jiných MŠ, snažili jsme se (a snad
s úspěchem) vše vysvětlit i krajskému úřadu, ČŠI nám ale
od počátku nepřeje a - nebojím se to říci otevřeně zastrašuje nás i naše ředitelky.

Školství,
kultura
a sociální
věci

Pokračujeme na rozpracování návrhu nového organizačního
uspořádání našich mateřských škol. Minulý týden jsme
první záměr představili několika ředitelkám našich MŠ,
s nimiž jsme diskutovali klady i zápory řešení (zatím pro
čtenáře nepříliš konkrétního, to připouštím), a mám dojem,
že jsme v jejich očích poměrně uspěli. Text jsme již
poskytli i dalším čtyřem expertům, kteří se dlouhodobě
zabývají školskou problematikou. S některými z nich se
chci tento týden setkat a vyslechnout jejich první
komentář, příp. náměty a připomínky. Vše podnikáme
především kvůli plánovaným změnám předškolního
vzdělávání, které v novele školského zákona chystá
s účinností od 1/1/2017 MŠMT a které jsou ve stávající
podobě sítě mateřských škol v Liberci nerealizovatelné.
Návrh novely vč. dalších dokumentů lze najít na stránkách
úřadu
vlády
zde
- https://apps.odok.cz/kpldetail?pid=KORN9UNCGB6N).
Navštívím v Drážďanech (ÚT celý den) dvě mateřské školy,
jejichž provozovatel by rád podobné bilingvní (českoněmecké) zařízení otevřel i v Liberci.
Se

zástupci

Hospicové

péče

sv.

Zdislavy

budeme

diskutovat možnosti financování hospicové péče v letošním
roce (ST 9.00).
Po jarním premiérovém dílu se sejdu už podruhé se
zájemci na veřejné debatě Liberecké školství II (ST 16.30),
kde představím čerstvá data z mateřských i základních
škol, novinky z rezortu školství (město i ministerstvo)
i projektové plány v rámci IPRÚ.
Poprvé po prázdninách se sejdou kolegia ředitelek MŠ (ČT
9.00) a ředitelů ZŠ (ČT 10.00), v jejichž rámci obvykle
řešíme připravované kroky v rezortu.

Cestovní ruch

Tradiční porada odboru (PO 8.15) s tradičními tématy, tedy
zapojení města do přeshraničního projektu Via Sacra,
vánoční trhy a příprava akcí na rok 2016. Pod cestovní
ruch se od 1/10 přesune i kompletní agenda kultury (z
odboru školství), takže všechny veřejné akce již budeme
plánovat v rámci jednoho odboru. Spojení agend je mj.
jedním ze splněných bodů volebního programu ZpL Plán
pro Liberec.
Se zástupci židovské obce budu diskutovat možnost
položení stolpersteinů v roce 2016 (ST 8.00). Jde
o pamětní kameny, zasazené do dlažby, které připomínají
konkrétní oběti holocaustu.

Ostatní
aktivity

Stále
pokračuje
kontinuální
práce
na aktualizaci
protikorupční
strategie
města.
Veškeré
informace
o strategii lze nalézt ZDE. Poté, co rada města schválila
minulý týden můj návrh na zřízení dozorčích rad velkých
příspěvkových organizací, bych rád zahájil jednání
s jednotlivými
politickými
kluby
o nominaci
jejich
kandidátů.
Dovolená - 25/9.

Před
schválením

Zastupitelstvu města (ČT od 15.00) předkládám především
návrh na sloučení ZŠ speciální Orlí a ZŠ praktická Gollova
(doporučeno i školským výborem z minulého týdne), návrh
finančního vyrovnání za bývalé kino Lípa, který by měl
konečně uzavřít tři roky starý a neřešený problém, návrh
na individuální dotaci pro Domov sv. Vavřince (Oblastní
charita Liberec) a žádost o čerpání prostředků z Úřadu
vlády ČR na prevenci sociálně vyloučených lokalit. Program
zastupitelstva najdete ZDE.
V minulém týdnu (14. 9. - 21. 9.) 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

p. Bužik (FO) - poradce pro sociálně vyloučené lokality
p. Kafka (Interma byty) - narovnání vztahu ohledně bytů,
dluhů a pohledávek s BD Vlnařská
F. Horatschke, J. Mrázková (Spacium) - činnost Spacia

v roce 2016
pí Kolínská, Rozkovcová (ČŠI) - havárie v MŠ Nad
Přehradou
J. Lauerman (LB plán) - vypořádání připomínek k analýze
sociálních služeb v LBC

Týdeník Ivana Langra / 28. 9. - 4. 10. 2015
V polovině týdne dojde k již odsouhlasené organizační
změně - z odboru školství přejde veškerá agenda spjatá
s kulturou (+ jeden pracovník) na odbor cestovního
ruchu. Od 1/10 tak odbory v mé gesci ponesou jména
odbor školství a sociálních věcí a odbor cestovního ruchu,
kultury a sportu. Po necelém roce v úřadu tak sjednocuji
agendy dle vnitřní logiky. Tomu je potřeba přizpůsobit
i rozpočet rezortu po zbývající část roku - společně
s oběma vedoucími tak budeme konzultovat, jaké položky
převést z odboru na odbor (ČT 13.00).
Rozpočtový týden ale bude pokračovat i dál debatou nad
financováním rezortu i jednotlivých odborů na rok 2016
(ČT 13.00 a 14.00). Vstupní limity jsou dány schváleným
rozpočtem 2015, nicméně už teď vím, že některé položky
by bylo záhodno posílit.

Školství
a sociální věci

Budeme pokračovat v interní diskuzi nad návrhem
reorganizace předškolního vzdělávání v Liberci. Vláda
minulý týden ve středu návrh zákona schválila tak, jak jej
ministerstvo připravilo (bohužel), sněmovna začne s 1.
čtením 6/10, poté půjde návrh zákona do sněmovního
výboru pro vzdělávání, jehož zasedání bych se rád
zúčastnil.
Po
vstupním
projednání
s oslovenými
ředitelkami školek jsme již zapracovali do našeho návrhu
reorganizace jejich náměty (velmi dobré!), pokračujeme
i v individuálních konzultacích s vybranými experty
politických klubů. Návrh zákona v poslaneckých tiscích
najdete ZDE, můj komentář k návrhu zákona pak ZDE.
Poprvé po prázdninách se sejdou kolegia ředitelů
kulturních i sociálních příspěvkových organizací (ST 10.30
a 13.00). Tématem budou zejména dozorčí rady, jejichž
zřízení schválila 15/9 rada města.
V rámci pravidelných a tradičních návštěv školských
zařízení zajedu do tří mateřských škol, abych se na místě
seznámil s jejich personálem, provozem, ale i technickým
stavem (ČT 8.30).

Cestovní ruch,
kultura

Do rady města, která zasedne příští týden, musím
dopracovat materiál s návrhem na udělení čestného
občanství města pro léta 2015 a 2016 a medaile města

pro rok 2016.
Přes absenci plánované porady odboru (bývá v pondělí)
budeme dále diskutovat organizaci vánočních trhů 2015
a také zapojení města do přeshraničního projektu Via
Sacra.

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.
Zahájení Měsíců seniorů (ČT 16.00).
Přijetí delegace Krajské rady seniorů Libereckého kraje
(PÁ 12.30).

Před
schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (21. 9. - 27. 9.) 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

p. Jelínek (Židovská obec) - položení stolpersteinů v roce
2016
pí Tomínová, pí Janoušková (Hospicová péče sv. Zdislavy)
- financování lůžkového hospice
p. Kutschke, p. Gratzl (soukromé MŠ Dresden) - návštěva
obou školek

