
Právo 18.9.2012 

Mluvčí regionální rady Eva Jouklová ČTK potvrdila, že expert považuje výslednou cenu 
soutěže za nadhodnocenou o 30 až 50 miliónů korun. „Vzhledem k závažnosti tohoto  
resumé jsme požádali soudního znalce, aby vypracoval druhý oponentní posudek, který 
potvrdí, nebo vyvrátí tvrzení prvního experta,“ uvedla Jouklová. 

Pokud se budou posudky od sebe výrazně lišit, nechá si rada vypracovat ještě jeden. „Když se 
předražení potvrdí, Liberec přijde minimálně o část dotace,“ dodala. V takovém případě hrozí, 
že dotaci Liberci zkrátí o 30 až 50 miliónů korun. Úřad chce rozhodnout do poloviny října. 

 

Liberecký deník 18.9.2012 

Mluvčí regionální rady Eva Jouklová potvrdila, že expert považuje výslednou cenu soutěže za 
nadhodnocenou o 30 až 50 milionů korun. „Vzhledem k závažnosti tohoto resumé jsme 
požádali soudního znalce, aby vypracoval druhý oponentní posudek, který potvrdí, nebo 
vyvrátí tvrzení prvního experta,“ uvedla Jouklová. Pokud se budou posudky od sebe výrazně 
lišit, nechá si rada vypracovat ještě jeden. „Když se předražení potvrdí, Liberec přijde 
minimálně o část dotace,“ dodala. V takovém případě hrozí, že dotaci Liberci zkrátí o 30 až 
50 milionů korun. Úřad chce rozhodnout do poloviny října. 

 

ČT24 15.10.2012  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/199721-novy-posudek-stejny-zaver-oprava-libereckych-lazni-je-predrazena/ 

"Druhá analýza ukázala předražení zakázky o 15 až 20 procent," uvedla mluvčí Regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod Eva Jouklová. Druhý posudek si nechala regionální 
rada vypracovat, protože první poukazoval na výrazné předražení a liberecká radnice se 
závěry auditora nesouhlasila. První expert uvedl, že při správně vedeném výběrovém řízení by 
cena neměla přesáhnout 278 milionů korun a při soutěži zaměřené "na dosažení rozumně 
úsporné ceny" by nepřekročila částku 250 milionů korun. Podle auditorů se v podkladech 
prolínala snaha o maximální možnou cenu.  

Liberecká radnice může rozporovat i druhý posudek. "Námitky může zaslat do konce října. 
Konečné stanovisko vydáme do konce listopadu," dodala Jouklová. Rekonstrukce lázní patří 
spolu s přístavbou bazénu ke kontroverzním zakázkám, které vedly loni na jaře k rozpadu 
liberecké radniční koalice vedené Změnou pro Liberec. 

 


