
V Liberci 25. února 2013 

 

Tisková zpráva 
 Lázně předražené nejsou,  
   Liberec o dotaci nepřijde 
 

V pátek 22. února 2013 obdrželo Statutární město Liberec „Rozhodnutí o námitkách“ od Regionální 

rady Severovýchod. To se týkalo především otázky údajného předražení zakázky revitalizace 

městských lázní na objekt regionální galerie. V této konečné zprávě se jednoznačně konstatuje, že 

zakázka předražená nebyla. Město tedy o dotaci, jak bylo některými opozičními zastupiteli 

opakovaně vyhrožováno, nepřijde. Přesto v důsledku této negativní kampaně utržilo finanční 

ztráty. 

„Ke zpracování tohoto posudku byla oslovena přímo společnost ÚRS Praha, a.s. Dle závěrečné zprávy 

této společnosti je celková nabídková cena o 1,51 % nižší v porovnání s cenou srovnávací a odpovídá 

tak ceně v místě a čase obvyklé, v době konání výběrového řízení. Z výše uvedených důvodů tedy 

vyhovuji Vašim námitkám a kontrolní zjištění vztahující se k nabídkové ceně z protokolu z fyzické 

kontroly vypouštím,“ konstatuje zpráva Regionální rady Severovýchod. Zcela tak vyvrací obvinění 

některých opozičních zastupitelů ze Změny pro Liberec, kteří opakovaně tvrdili, že zakázka 

předražená je.  

„Osobně jsem ráda, že přišlo konečné rozhodnutí, které dokázalo, že zakázka předražená nebyla,“ 

řekla primátorka Statutárního města Liberce, Martina Rosenbergová. Jak doplnila, poté, co Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže před dvěma lety shledal, že výběrové řízení na projekt proběhlo dle 

zákona, uspělo město i v tomto případě.  

„Projekt revitalizace městských lázní na oblastní galerii byl od počátku napadán, zneužíván, stal se 

smutnou obětí politické kampaně jedné strany, která nejprve útočila na samotné výběrové řízení, a 

když ÚOHS konstatoval, že to proběhlo v pořádku, tvrdila, že stavba je předražená, díky čemuž bude 

muset město dotaci vracet. Jak konečná zpráva dokazuje, není to pravda. Město dotaci vracet 

nemusí,“ uzavřela primátorka Statutárního města Liberce, Martina Rosenbergová. 

Ukončení řízení, za kterým stáli liberečtí zastupitelé ze Změny pro Liberec, přivítal také ekonomický 

náměstek primátorky, Jiří Šolc. Podle něj dojde díky tomuto kroku k uvolnění financování projektu, 

čímž se výrazně odlehčí městské kase.  

„Dosud jsme finanční tíhu projektu nesli na svých ramenou, což se nyní změní. Přesto nás celá věc 

přišla poměrně draho, kromě přímých plateb za právní zastoupení, posudky a další administrativní 

úkony jsou zde také zřejmé ztráty nepřímé – nepodložená obvinění, opakovaně medializovaná, 

poškodila důvěryhodnost města v očích našich dodavatelů, což mnoho produktů a služeb pro město 

prodražilo,“ vysvětlil Šolc. Občané Liberce tak kampaň Změny pro Liberec zaplatili ze svých daní.  



Překvapený výsledkem šetření není ani náměstek primátorky pro rozvoj a infrastrukturu, Lukáš 

Martin. „Je potřeba také poděkovat zhotovitelům stavby, kteří byli ochotni počkat se splátkami za 

provedení díla, a uvědomovali si nelehkou situaci, do které město dostalo několik nezodpovědných 

zastupitelů, kteří se chtěli na negativní kampani zviditelnit,“ řekl náměstek Martin k výsledku 

kontroly. Jak doplnil, město sice neuspělo s některými argumenty, které podalo jako součást námitky 

proti předražení, přesto trvá i na těchto pochybnostech.  

„Stále se například domníváme, že první audit Regionální rady Severovýchod byl proveden osobou, 

která k některým závěrům neměla oprávnění, a podobných nesrovnalostí či nejasností bychom našli 

více,“ doplňuje náměstek Lukáš Martin. Podle něj však již nyní není třeba se k detailům vracet a 

znovu je otevírat. „Ostatně výsledky kontroly, které jsme obdrželi, jsou konečné a není proti nim 

odvolání,“ doplňuje Lukáš Martin. 

Statutární město Liberec neuspělo v rámci řízení v jedné dílčí námitce, která se netýkala ceny díla, ale 

specifického technického detailu v souvislosti s energií pro projekt. „V tomto ohledu nám Regionální 

rada neuznala malou část nákladů. O jakou sumu se jedná, dosud není zřejmé, bude třeba ji teprve 

určit, ale vzhledem k ceně projektu se bude jednat jen o menší položku,“ uzavírá náměstek Martin. 

 


