
Týdeník Ivana Langra / 6. 7. – 12. 7. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru školství, kultury a sociálních 

věcí (ÚT 13.00) budeme pokračovat v diskuzi o Rámci pro 

obecní plán sociálního bydlení (pravidla přidělování bytů, 

projekt prostupné bydlení aj.), plánech práce odboru na 2. 

pololetí 2015, aktuálním stavu rozpočtu odboru 

i chystaných výdajích na 2. pololetí 2015 a dalších 
tématech. 

V průběhu týdne bych rád s vybranými kolegy debatoval 

další tři témata - koncept další činnosti naší o.p.s. 

Spacium, které by se mohlo pro město stát jakousi 

produkční společností pro pořádání velkých kulturních 

a společenských akcí, a jedno z proinkluzivních opatření 

v základních školách (tj. integrace dětí se zdravotním 

a sociálním znevýhodněním). Posledním tématem je pak 

praktické využití analýzy sociálně vyloučených lokalit 

a režimu ubytoven na území města, jejíž konečné znění 

jsme získali v minulém týdnu. Analýzu objednalo město 

v březnu a měla by sloužit zejména v oblasti sociálního 

bydlení a podpory lidí ohrožených sociálním vyloučením 

(finanční pomoc, sociální služby aj.). Analýzu pochopitelně 

dáme k dispozici i veřejnosti. 

Cestovní ruch 

Odstartovalo Léto na náměstí v Liberci! Jde o festival 

kulturních a společenských aktivit a akcí, které jsme 

připravili pro občany města i jeho návštěvníky 

na červenec a srpen. V tomto týdnu se chystá cvičení 

power jógy (10/7, 18.30) ve spolupráci se studiem Fit 

Siluet. Když mohou jógu cvičit na náměstí v Dillí, můžeme 

i v Liberci! V dalších letech by mělo náměstí před radnicí 

ožívat ještě více. 

Ostatní 

aktivity 

6. 7. - státní svátek 

Pokračují práce na textu aktualizace protikorupční 

strategie statutárního města Liberec. Výsledná práce bude 

mít podobu katalogu s jednotlivými opatřeními v osmi 

zvolených oblastech (samospráva, státní správa, politické 

vedení města, obchodní společnosti, příspěvkové 

organizace, dotace, veřejné zakázky a radniční 

zpravodaj). V tomto týdnu plánuji rozpracovat tzv. pakty 

integrity (zvláštní ustanovení smluv mezi městem 

a soukromým sektorem k zamezení korupčního chování), 

statut protikorupčního ombudsmana a tzv. matice 

zodpovědnosti. Veškeré průběžné informace k aktualizace 
strategie najdete ZDE. 

9. 7. - vysazení stromu česko-německého porozumění 

(18.00, Svaz Němců) 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

V minulém týdnu (29. 6. - 5. 7.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
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týden veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

M. Těšina (FO) - rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu 

Nisa 

N. Haisová (OC Plaza) - zábor veřejného prostoru v roce 
2012, řešení 

pí. Sasová (Celia) - seznámení s činností občanského 
sdružení 

T. Vágner (Křesťanská MŠ a ZŠ JAK) - dotační program 
Stravování ZŠ 

p. Bernát (Musictime) - mimoškolní činnost na libereckých 

ZŠ 

J. Lauerman (LB plán) - analýza sociálních služeb v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra / 13. 7. – 19. 7. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

S kolegy z odboru školství, kultury a sociálních věcí 

dokončíme materiál (PO od 12.30), který by měl po třech 

letech narovnat vztahy mezi městem a OC Plaza. Materiál 

předložíme příští týden radě města (21/7), pro provedení 

souběžné finanční operace je ale nutné schválení 
zastupitelstvem města (3/9). 

Stejně jako v minulém týdnu budu pokračovat v práci 

na Rámci pro obecní plán sociálního bydlení. Minulý týden 

jsem do textu zapracoval novou analýzu sociálně 

vyloučených lokalit a režimu ubytoven, nyní je potřeba 

definovat základní (sociální) práci se sociálně slabými 

nájemci městských bytů a případnými dlužníky a také 

budoucí formu komunikace s majiteli či provozovateli 
komerčních ubytoven. 

S kolegy vedoucími odboru školství, kultury a sociálních 

věcí a odboru cestovního ruchu budeme hodnotit první 

půlrok spolupráce a vytyčíme nejdůležitější úkoly 

na zbývající část roku. 

Cestovní ruch 

Pokračuje kulturní festival Léto na náměstí v Liberci! 

Tento týden dostane prostor jeden z vrcholů léta - 

Bohemia JazzFest (ČT od 17.00) s vynikajícím kytaristou 
Billem Frisellem!  

Na pravidelné poradě odboru budeme diskutovat 

především nové zadání veřejné zakázky na dodávku loga 

a grafického manuálu města (PO 8.15). 

Ostatní 

aktivity 

Pokračovat budou i práce na textu aktualizace 

protikorupční strategie. S protikorupční specialistkou 

města tento týden souběžně cíle strategie představíme 

v Dětském centru Sluníčko, které je naší příspěvkovou 



organizací (PO od 9.30). Na společném jednání (ČT 9.00) 

pak vyhodnotíme práci vyhotovenou v předchozích 14 

dnech a rozdělíme si další úkoly. Veškeré průběžné 
informace k aktualizace strategie najdete ZDE. 

Už potřetí se sejdu (ÚT 13.00) s pořadateli charitativního 

běhu centrem města (říjen 2015), abychom diskutovali 

organizační záležitosti. 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (6. 7. - 12. 7.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

  

 

Týdeník Ivana Langra / 20. 7. – 26. 7. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

Do koncepčního Rámce pro realizaci obecního plánu 

sociálního bydlení (Rámec OPSB) už stačí zapracovat 

poslední text, a to novelu pravidel pro přidělování bytů ve 

vlastnictví města. Pravidla jsme s kolegy z odboru 

školství, kultury a sociálních věcí diskutovali už několikrát, 

potřebujeme ale doladit ještě některé detaily. Cílem 

novely je jednak upravit stávající pravidla v oblasti 

diskriminace žadatelů (např. lidé se zápisem v rejstříku 

trestů) či zohlednit tzv. prostupné bydlení (nový projekt, 

spojený se sociální prací, zaměřený na poskytování 

bydlení lidem s nižšími kompetencemi v oblasti bydlení, 

zaměstnání i zadlužování). Závěry z Rámce OPSB, který 

předložíme radě města 25/8, by se měly mj. promítnout 

i do projektů financovaných v příštích letech z evropských 
fondů (IPRÚ, IROP, individuální projekty). 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme mj. 

probírat možnosti navržení stavební uzávěry na ubytovny 

a také zintenzivnění sociální práce s romským etnikem. 

Se zástupci společnosti Spacium o.p.s. (město je 

spoluzakladatelem) budu diskutovat možnosti, jak 

v dalších letech rozšířit činnost společnosti i financování 
z dalších zdrojů (ÚT 14.00). 

S kolegy vedoucími odboru školství, kultury a sociálních 

věcí a odboru cestovního ruchu budeme hodnotit první 

půlrok spolupráce a vytyčíme nejdůležitější úkoly 

na zbývající část roku. (PÁ 8.00, přesun schůzky 

z minulého týdne) 

Cestovní ruch 

Na pravidelné poradě odboru budeme diskutovat 

především zajištění letošních vánočních trhů na náměstí 

před radnicí a s tím související záležitosti (PO 8.15). 

Ostatní S kolegy z vedení města věnujeme celý čtvrtek (ČT 9.00-
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aktivity 16.00) hodnocení uplynulého půlroku a vytyčení 

strategických cílů na zbytek roku 2015. 

Pokračovat budou i práce na textu aktualizace 

protikorupční strategie, tentokrát bych rád rozpracoval 

nástroje z kapitoly Municipální obchodní společnosti. 

Veškeré průběžné informace k aktualizace strategie 

najdete ZDE. 

Před 

schválením 

Radě města (ÚT od 10.00) předkládám zejména návrh 

na vyrovnání mezi městem a společností Plaza. Problém 

vznikl v roce 2012, kdy město, resp. zástupce vedení 

vyzval Plazu, aby pro potřebu veřejných vánočních trhů 

požádala o tzv. zábor prostranství v ulici 5. května. 

Bohužel - na rozdíl od roku předcházejího - v tomtéž roce 

již vešla v účinnost upravená obecně závazná vyhláška 

města, která dané prostranství nově zpoplatnila (v roce 

2011 byl tzv. zábor bezplatný), a Plaza tak byla/ je 

odkázána zaplatit poměrně vysoký místní poplatek. Běžně 

přitom o zábory prostranství pro trhy i další své akce žádá 

samo město, protože na něj se poplatek nevztahuje. V 

rámci napravení této chyby jsme zpracovali rozpočtově 

neutrální návrh, který by mohl věc po třech letech vyřešit. 

Souběžně také předkládáme návrh na opakování veřejné 

soutěže na logo a grafický manuál města. Původní zadání 

jsme upravili a především snížili kvalifikační práh pro 

možné zájemce z řad grafických studií či studentských 

ateliérů. Do první soutěže jsme získali 23 návrhů log, 

nakonec ale hodnotící komise rozhodla, že žádné z nich 

nebylo tím optimálním. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (13. 7. - 19. 7.) jsem se na svou či 

jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

p. Pimek, p. Mucha (FO) - charitativní běh v centru města 

(3. října) 

 

 Týdeník Ivana Langra / 27. 7. – 2. 8. 2015 

Školství, 

kultura 

a sociální věci 

V rámci porady odboru (PO 12.30) mj. dokončíme tzv. 

projektové fiše (sociální bydlení, prostupné bydlení 

a sociální informační centrum), které budou sloužit pro 

potřeby předvýzvy k čerpání fondů EU (IPRÚ). 

Pod sociálním bydlením se skrývá výstavba, výkupy 

a rekonstrukce bytového fondu, aby město mohlo 

v budoucnu uplatňovat aktivnější bytovou politiku pro 

potřeby vybraných specifických skupin,prostupné 

bydlení je zvláštním typem třístupňového bydlení 

(krizové-tréninkové-sociální) pro lidi s žádnými nebo velmi 

nízkými kompetencemi (neschopnost udržet si bydlení 

kvůli finanční negramotnosti, gamblerství, dlouhodobé 

nezaměstnanosti aj.), které zejména v prvních dvou 

stupních doprovázejí intenzivní sociální služby k posílení 

správných návyků a schopností, sociální informační 

centrum pak bude znamenat provoz jednotného 

centrálního místa samosprávy pro pomoc lidem v životní 

http://www.liberec.cz/cz/protikorupcni-portal/aktualizace-protikorupcni-strategie-2015/


tísni a pro koordinaci sociálních služeb na území města. 

Všechny fiše půjdou ke schválení mimořádné radě města 

3/8, svůj koncepční rámec pak dostanou na další radě 
města 25/8. 

Na poradě si rovněž ujasníme vstupní parametry pro 

analýzu dalšího řízení a organizace mateřských škol 

na území města. Zjednodušeně řečeno, analýza by měla 

napovědět, zda je současný model 31 samostatných MŠ 

ideálním řešením, nebo zda máme aktivně pracovat 

na jiném způsobu. Sám osobně při zhodnocení současného 

fungování i v kontextu dalších legislativních úprav (v běhu 

je další novela školského zákona) vidím v jiných 

(minimálně dvou) modelech velké příležitosti pro 

zřizovatele (město), rozvoj školek i děti (resp. rodiče). O 
konkrétních možnostech ale až někdy příště. 

Poslední projednání čeká také novelu pravidel pro 

přidělování bytů v majetku města (ST 13.00), které 

následně předložíme radě 25/8 (viz výše). 

Cestovní ruch 

Porada odboru (PO 8.15) se bude odvíjet v celkem 

tradičních tématech, která se budou v následujících 

týdnech s narůstající intenzitou stále opakovat - průběžné 

hodnocení akce Léto na náměstí, podzimní akce 

na náměstí před radnicí, vánoční trhy a koncerty v obřadní 
síni, veřejná soutěž na logo a grafický manuál města. 

Další jednání s architekty ze studia Raketoplán, zástupci 

Svijanského pivovaru a výtvarníky (ÚT 12.30) se bude 

týkat vzájemného schválení podoby a financování 

realizace vnějšího poutače na Expozici zapomenuté dějiny 

města Liberce (boční strana radnice). 

Ostatní 

aktivity 

Stále pokračují práce na textu aktualizace protikorupční 

strategie, především oblast obchodních společností města 

a příspěvkových organizací. Společně s protikorupční 

specialistkou města navíc tento týden některé z aktérů 

opět objedeme, abychom jim prezentovali cíle strategie 

a také rozpracované detaily - zoo a botanická zahrada (ÚT 

8.00), Liberecká IS (ST 9.00), DPMLJ (ST 10.00), Centrum 

zdravotní a sociální péče (ČT 8.30). Totéž jsme již 

v minulých týdnech prezentovali v Kontaktu a DC 

Sluníčko. Veškeré průběžné informace k aktualizace 

strategie najdete ZDE. 

Před 

schválením 
Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (20. 7. - 26. 7.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

F. Horatschke, J. Mrázková (Spacium) - rozšíření činnosti 

o.p.s. v dalším roce  
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