Tisková zpráva
Úsporná opatření MML
Magistrát města Liberce reaguje na současnou
ekonomickou situaci sérií úsporných opatření

Liberec – Magistrát Statutárního města Liberce dnes představil úsporný plán pro následující měsíce roku
2009 a především pro návrh rozpočtu na rok 2010. Snaží se tak předejít dopadům krize na MML a
zachovat i pro následující období vyrovnaný rozpočet, přitom se zachováním stávající kvality
poskytovaných služeb. Magistrát města Liberce díky úsporným opatřením ušetří v následujícím roce až
20 milion korun bez zásadního dopadu na obyvatele Liberce.
V předchozích měsících roku se plně začaly projevovat dopady hospodářského propadu, který postihl globální
ekonomiku, a má dopad i na tu regionální. Dochází k poklesu výběru daní, který se projevuje v městské
pokladně. První odhady počítají s výpadkem příjmů v rozmezí 10 až 20 % rozpočtu za rok 2008. Proto se
Magistrát Statutárního města Liberec rozhodl přistoupit k úsporným opatřením, která umožní zachovat
vyrovnaný rozpočet, přitom se zachováním stávající kvality práce. „Snažíme se, aby se úsporná opatření na
magistrátu nedotkla běžných občanů města,“ říká primátor Jiří Kittner. „Proto první, co redukujeme je
servisní personál, jehož stav snížíme až o 15 osob,“ dodává. „Kromě toho jsme přistoupili také k redukci platu
managementu až o 10 %, což přinese úspory ve výši několika set tisíc korun,“ popisuje primátor přijatá
opatření. Kromě toho došlo také ke zmrazení nákupu vybavení kanceláří nábytkem či elektronikou, zastaven
byl nákup mobilních telefonů, periférií k výpočetní technice a minimálně do konce roku 2010 nebude MML
nakupovat žádné vozy. „Stejně jako v jiných zaměstnáních, bude i v případě Magistrátu potřeba zvýšit
efektivitu práce všech,“ říká primátor. Jako jeden z konkrétních příkladů úsporných opatření dává úklid
kanceláří v budovách magistrátu. „Vypověděli jsme úklidovou společnost, která dosud měla čistotu prostor na

starosti a svěřili jsme ji Komunitním pracím Liberec, obecně prospěšné společnosti, takže magistrát nyní
uklízejí nezaměstnaní. Kromě toho kanceláře jako takové si úředníci uklízejí sami,“ popisuje Kittner změnu,
díky které se podaří ušetřit více než půl milionu korun ročně.

„Naším hlavním cílem je udržet servis, na který jsou obyvatelé města zvyklí, v kvalitě, jakou byl poskytován
dosud. Na nás všechny to bude v následujících měsících klást větší tlak, než dosud. Věřím ale, že se nám
podaří toto období překonat a že se postupně vše vrátí do standardních kolejí,“ říká primátor Kittner.
„Rozhodně nechceme přicházet o kvalifikované pracovníky, které jsme v předchozích letech s velkým úsilím
získávali, nechceme přijít ani o dobré pracovníky a nechceme, aby úspory měly dopad například na bezpečnost
nebo úklid města,“ ujišťuje Jiří Kittner obyvatele Liberce.
Jakým způsobem se úsporná opatření dotknou také např. příspěvkových organizací města se dosud jedná.
Úspory jako takové se ale pravděpodobně nevyhnou žádné z příspěvkových organizací.

Proč Magistrát Statutárního města Liberec úsporná opatření nyní přijímá?






Chce předejít problémům z dopadu ekonomické krize.
Snaha udržet kvalitu a rozsah služeb pro veřejnost.
Cílem zachovat vyrovnaný rozpočet města.
Při práci se zaměstnanci MML zachování pozitivní přístup ke kvalifikovaným odborníkům.
Důraz na kvalitu a efektivnost práce všech.
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Jaká úsporná opatření Magistrát Statutárního města Liberce přijímá?
















Do konce roku 2009 se zmrazují výdaje na jakékoliv nové vybavení úřadu nábytkem, elektronikou a
dalšími přístroji.
Požadavky na nové telefonní přístroje a mobilní přístroje budou povolovány pouze v případě zvláštní
důležitosti.
Poskytováno nebude žádné nadstandardní vybavení k výpočetní technice (tiskárny, mechaniky, externí
monitory a klávesnice k notebookům, flash disky, atd.).
Žádné nákupy vozidel.
Důsledně budou kontrolovány provozní náklady budov.
Budou vyhledávány možnosti úspor v nakládání s médii.
Omezovány a rušeny budou outsourcingy tam, kde je možné činnosti omezit či vykonávat stávajícími
kmenovými pracovníky MML.
Povolovány nebudou služební cesty soukromými vozidly, služební cesty s řidičem do míst, kam je
možné se přepravit veřejnou dopravou (pouze cesty hospodárné s ohledem na počet přepravovaných
osob).
Mzdové náklady pro rok 2010 budou v návrhu rozpočtu MML o 10 % nižší, než v roce 2009.
Dekretové platy konkrétních pracovníků nebudou zvyšovány, a to ani jejich přeřazováním do vyšších
tarifních tříd i platových stupňů.
Počet pracovníků MML je v současné době fixován na 360 přepočtených pracovních míst, počítá se s
poklesem na cca 340.
Dojde k evidenci zbytných položek v dalších personálních nákladech – zmrazeny budou výdaje na
podporu zaměstnanců, která není nutná pro jejich profesní růst a povinné vzdělávání (více než 0,5
milionu Kč ročně).
Zvažovat je možné i omezení péče o zaměstnance – zvýšení vlastního podílu zaměstnanců na závodním
stravování, zrušení některých výhod plynoucích z kolektivní smlouvy atd.

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec

V Liberci 26. srpna 2009
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