Pře o akvapark v Opavě: miliardář tasí analýzu
Miliardář Pavel Juříček kritizuje tendr na opavský akvapark za 350 milionů. Je šitý na míru, tvrdí.
Primátor ho má za kverulanta.
OPAVA Když před dvěma lety představili zastupitelé Opavy v čele s primátorem Radimem Křupalou
(ČSSD) velkolepý projekt akvaparku, vyvolali bouři, která trvá dodnes. Město má totiž stavba vyjít na
astronomických 350 milionů korun. Několik kilometrů za hranicemi města se přitom rozléhá kravařský
akvapark, který návštěvní rekordy rozhodně netrhá. Vůdce odpůrci akvaparku našli v osobě miliardáře,
poslance a šéfa tamní organizace ANO Pavla Juříčka. Ten na včerejší tiskové konferenci označil zadávací
dokumentaci veřejné zakázky za diskriminační. Vedení města to odmítá.
"Máme právní analýzu, která ukazuje, že tato veřejná zakázka je směrovaná k jednomu konkrétnímu
dodavateli, který je propojený s projektantem," řekl LN Juříček. V zadávací dokumentaci jsou podle
analýzy technické předpoklady stanoveny příliš úzce. Dokument uvádí, že takové podmínky mohou
vést k omezení hospodářské soutěže. Projektová dokumentace požaduje například velmi konkrétní
zkušenost se stavbou toboganů o délce 80 metrů nebo vedení toboganu zčásti mimo budovu
akvaparku. Právě takové detaily jsou podle Juříčka diskriminační a přiléhají na jednoho konkrétního
dodavatele. Jeho jméno ale neuvedl.
"Analýzu chci předložit zastupitelům, aby se zastyděli a celý projekt shodili ze stolu," vysvětlil Juříček,
jak naloží s rozborem, který navíc zaplatil ze svého. Pokud zastupitelé na analýzu nezareagují, zváží
Juříček další právní kroky. Mezi jeho další argumenty pro zastavení projektu je zadluženost města. A
také to, že 350 milionů na výstavbu je podle něj ve srovnání s jinými akvaparky přemrštěná částka.
Projekt má pojmout několik toboganů, venkovní i vnitřní bazén a relaxační zónu.
Veřejnou zakázkou na výstavbu opavského akvaparku se začal zabývat i Nadační fond proti korupci.
"Zadávací dokumentaci jsme podrobili analýze a podle našeho názoru obsahuje diskriminační prvky. V
tomto ohledu zvažujeme další kroky," řekl LN Miroslav Cák, právník protikorupčního fondu.
Z pera fondu přitom k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže odcházejí stížnosti na řadu veřejných
zakázek. Fond například napadl u antimonopolního úřadu veřejnou zakázku na mýtné brány, kterou
vypsalo ministerstvo dopravy.
Zastupitelstvo se brání
Opavské zastupitelstvo ovládá koalice ČSSD, KDU‐ČSL, sdružení Změna pro Opavu a STAN. Hnutí ANO
je v opozici. "Spolu s ODS jsme jednoznačně pro zastavení projektu," řekl Juříček, který sám v
zastupitelstvu nesedí. Vedení města má ale jasno – Opava stavbu potřebuje. "Od pana Juříčka to beru
jako určitou formu kverulantství," řekl LN primátor Křupala.
Projekt je podle primátora dobře připravený a zastupitelstvo za ním stojí. Za relevantní nepovažuje ani
útoky na údajnou podjatost projektanta. "Byl vybrán na základě výběrového řízení. Kritériem bylo, že
měl mít zkušenosti s podobnou stavbou," dodal primátor. Rozruch vyvolaný kolem stavby akvaparku
považuje Křupala za politické téma. "Prostě nechtějí, abychom zahájili stavbu ještě v tomto volebním
období," konstatoval.
Zadání veřejné zakázky město zveřejnilo koncem loňského roku. Do dnešního dne se nepřihlásil ani
jeden uchazeč. Zadávací dokumentace byla totiž od zveřejnění již pětkrát doplněna. Termín pro podání
přihlášek je stanoven na začátek března. Primátor ale nevyloučil, že nebude kvůli případným dalším
změnám ještě posunut.
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