
V Liberci 16. ledna 2015 

 

Tisková zpráva 
Vedení města a představenstvo spojuje 

se zaměstnanci technických služeb stejný cíl. 
A tou je funkčnost organizace 

 

Nové představenstvo společnosti TSML a náměstek primátora pro technickou správu spolu 

s ředitelem TSML zorganizovali v pondělí 12. ledna veřejné setkání s pracovníky technických služeb. 

Představenstvo TSML v čele s předsedou PhDr. Jaromírem Baxou a náměstek primátora pro 

technickou správu majetku Tomáš Kysela přijali pozvání výkonného ředitele společnosti Ing. Františka 

Mohacsi na společné setkání se zaměstnanci společnosti. Ačkoliv bylo toto setkání naplánováno 

téměř hodinu po skončení pracovní doby, na návštěvu čekala velká část kmenových zaměstnanců. 

„Zájem ze strany zaměstnanců nás velmi mile překvapil. Je to zřejmý signál, že všem zúčastněným jde 

o stejnou věc. A tou je hlavně funkčnost této společnosti. O provozuschopnosti a odborné 

erudovanosti jsme se přesvědčili na místě. Kvalita práce TSML je prokazatelná referencemi ze 

zakázek, které společnost v posledních letech realizovala,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela. 

Diskuze nad budoucností TSML byla velice otevřená a zástupci SML i zástupci TSML našli shodu v tom, 

že technické služby mají zásadní význam, jako servisní společnost, pro město Liberec. 

Ve čtvrtek 15. Ledna proběhlo další setkání náměstka Tomáše Kysely s manažery jednotlivých divizí 

společnosti. „Z jednání jsem odcházel s dobrým pocitem, že lidem v TSML velmi záleží na tom, aby 

spolupráce fungovala lépe a jinak než doposud.  Shodli jsme se na tom, že důležité je lépe sdílet 

informace. Noví představitelé města vnímají zaměstnance TSML jako partnery, se kterými je třeba 

více komunikovat. Právě komunikační bariery byly v minulosti příčinou nedostatku správných 

informací o činnosti TSML. Představenstvo s výkonným managementem společnosti i zástupci SML 

nyní tvoří jasný plán strategického rozvoje Technických služeb města Liberce, a.s.,“ vyzdvihl Tomáš 

Kysela. „Mám velmi dobrý pocit z těchto jednání a věřím, že i Liberečané mohou být velmi spokojeni 

se službami této městské společnosti,“ doplnil. 

 


