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Jablonecký zastupitel
za ANO Jan Zeman hla-
soval pro to, abyměs-
to koupilo vzácnou
Kantorovu vilu. Ze-
man je přitom jednate-
lem realitní kanceláře,
jež prodej domu zpro-
středkovává.

JABLONEC NAD NISOU Jablonec-
ký zastupitel za ANO Jan Zeman zve-
dl na posledním jednání zastupitel-
stva ruku pro koupi vzácné Kantoro-
vy vily za 8,1 milionů korun. Před
hlasováním ovšem neoznámil, že
může být ve střetu zájmů. Zeman je
totiž jednatelem realitní kanceláře
Centrum, která prodej této vily
zprostředkovává. Z prodeje domu
měla realitní kancelář obdržet provi-
zi 121 tisíc korun. Podle kritiků jde o
jasný střet zájmů a Zeman měl před
hlasováním oznámit, že v něm je.
Zeman nyní kontruje tím, že firma
se provize vzdala, a proto podle něj
o střet zájmů nejde.
Pro koupi funkcionalistického

skvostu nedaleko jablonecké pře-
hrady hlasovalo na konci března
kromě Zemana dalších 25 zastupite-
lů, dva se zdrželi. Ke schválení kou-
pě stačilo 16 hlasů pro. Návrh by
tedy prošel i bez hlasu Zemana.
Podle zákona však může zastupitel
hlasovat, i když je ve střetu zájmů,
ale střet musí předemoznámit. Žád-
ná poznámka před hlasováním však
není ani v zápisu z jednání, ani na
zvukovém záznamu z něj.
Nadační fond proti korupci Zema-

novo chování jako střet zájmu vidí a
na jablonecký magistrát v úterý za-
slal podnět k prošetření. „Jsem pře-
svědčen, že pan Zeman měl povin-
nost nahlásit svůj střet zájmů, neboť
je zároveň jednatelem a spolumaji-
telem společnosti realitní kancelář
Centrum, která z tohoto prodeje in-
kasovala provizi. Z tohoto důvodu
jsme podali podnět s podezřením
na nesplnění této povinnosti při hla-
sování o prodeji Kantorovy vily. Za-

stupitel města prostě vždy nejpoz-
ději před hlasováním musí oznámit
svůj vztah k projednávané věci, po-
kud má, nebo může mít na výsled-
ku hlasování osobní zájem,“ vysvět-
luje Janusz Konieczny, analytik Na-
dačního fondu proti korupci.

Kritický je i zastupitel Jakub Ma-
cek ze Změny pro Jablonec. „V tom-
to případě jde o zcela jasný střet zá-
jmů a pan Zeman na toměl na začát-
ku hlasování upozornit. Na druhou
stranu, jsme malé město, každý
tady má nějaké své činnosti, něčím
se živí a někdy se prostě nevyhne
tomu, aby byl ve střetu zájmů. Ale
musí to předem oznámit, a tady se
tak nestalo,“ myslí si Macek.
Zemanova stranická kolegyně, za-

stupitelka a poslankyně parlamentu
Jana Pastuchová, uvedla, že netuši-
la, že prodej Kantorovy vily zpro-
středkovává realitní kancelář, v níž
je Zeman jednatelem. Březnového
jednání zastupitelstva se neúčastni-
la. „Je to věc na prošetření, ale po-
kud se zjistí, že to není nezákonné,
tak na tom nevidím nic špatného,
pokud se ovšem potvrdí, že jde o
střet zájmů, tak už je něco špatně a
s panem Zemanem bychom si měli
promluvit. Jestli je to dobře, či špat-
ně z morálního hlediska, na to musí
najít pan Zeman odpověď sám v
sobě,“ říká Pastuchová.
Jan Zeman pro MF DNES uvedl, že

o žádný střet zájmů rozhodně ne-
jde, jelikož se realitní společnost do-

hodla, že se peněz za zprostředko-
vání prodeje památkově chráněné
vily vzdá. „Mně ani naší realitní kan-
celáři nebude vyplacena ani koru-
na. Byli jsme předem domluveni, že
se těchto peněz vzdám, a proto
jsem se úmyslně hlasování nezdr-
žel. Střet zájmů tady tudíž žádný ne-
vznikl. I když jsme na prodeji vily
odpracovali spoustu hodin práce,
nebudeme z toho mít ani korunu,“
vysvětluje Zeman.
Vmateriálu, který byl schválen za-

stupiteli, ovšem stojí tato pasáž:
„...Další část kupní ceny ve výši 121
000 korun (za zprostředkování pro-
deje) bude uhrazena přímo Realitní
kanceláři Centrum s.r.o., zastoupe-
né Mgr. Janem Zemanem...“
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„I když jsme na
prodeji vily
odpracovali spoustu
hodin práce,
nebudeme z toho mít
ani korunu, provize
jsem se vzdal.“
Jan Zeman, ANO

Vzácný důmKantorovu vilu koupil Jablonec i díky hlasu zastupitele Jana Zemana. Ten přitom její prodej zprostřed-
kovával. Na snímcích dole jsou interiéry z roku 1937. Foto: Ota Bartovský, MAFRA a jablonec-gablonz.net

LIBEREC Zastupitelé Liberce zvole-
ní za ANO chtějí vytvořit novou koa-
lici bez Změny pro Liberec, jež jim
vypověděla v pátek koaliční smlou-
vu. Jednání začalo včera. V devíti-
členném klubu zastupitelů zvole-
ných za ANO už nikdo v tomto hnu-
tí není. „Klub se jednomyslně
usmyslel na tom, že budeme prefe-
rovat a hledat cestu, jak poskládat
koalici bez účasti Změny. Pro kole-
gy jsou jejich praktiky nadále nepři-
jatelné a stejně tak i jejich kádrová-
ní,“ řekl primátor Tibor Batthyány
(býv. ANO).
Změna si dovede další fungování

s ex-ANO představit, chce ale koali-
ci složenou z více než dvou stran.
Navíc, jak sdělil lídr Změny Jan Ko-
rytář, považuje za nepřijatelné, aby
nadále byl Batthyány primátorem.
Právě chování primátora bylo pro
Změnuhlavním důvodemk vypově-
zení koaliční smlouvy. „Nechceme
dělat dál ze sebe pitomce,“ řekl Ko-
rytář v pátek po vypovězení koalič-
ní smlouvy. Jednání ze strany Změ-
ny o vytvoření nové koalice podle
něj zatím nijak nepokročilo. Tuto
středu má zasedat zastupitelstvo.
Korytář ani Batthyány ale nepřed-
pokládají, že se do té doby povede
nějakou koalici vytvořit.
Bez Změny nebo ANO nelze počet-

ně jinou koalici sestavit. Kvůli osob-
ním averzím a velké roztříštěnosti
stran ale bude složité najít jiné řeše-
ní. Ve volbách do zastupitelstva
uspělo v Liberci na podzim roku
2014 sedm z 15 kandidátek. Změna
pro Liberec získala 12 mandátů,
druhé ANO devět a třetí Starostové
mají osm zastupitelů. ČSSD získala
čtyři křesla a po dvoumají komunis-
té, TOP 09 a ODS.
Podle primátora přicházejí v úva-

hu tři možnosti, buď novou koalici
vytvoří jeho klub nebo Změna, ane-
bo bude trvat současná agónie. Na
posty v devítičlenné radě města to-
tiž nikdo nerezignoval. Většinu pěti
hlasů tam má Změna. Primátor si
už ale nechal na minulém jednání
zastupitelstva zrušit platnost někte-
rých usnesení rady, které byly
schváleny právě jen hlasy Změny a
s nimiž nesouhlasil.
Spory v radniční koalici trvají už

delší dobu. Vyvrcholily loni v pro-
sinci, kdy primátor s pomocí opo-
zice odvolal Karolínu Hrbkovou
(Změna) z vedení města, aniž by
to před tím jakkoli s hnutím kon-
zultoval. (ČTK)

Politik ve střetu zájmů?
Mohl vydělat víc než sto tisíc

Martin
Trdla
redaktor MF DNES
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Primátor
Liberce:
Se Změnou už
vládnout nechci

LIBEREC, MIMOŇ Tři roky vězení
uložil Krajský soud v Liberci jed-
načtyřicetiletému muži za pokus o
vraždu.
Obžalovaný Zdeněk Nusbaumer

loni v baru v Mimoni bodl v opilosti
nožemdo krku svého třiatřicetileté-
ho známého kvůli vtipu, kterým ho
před ostatními zesměšnil. Rozsu-
dek není pravomocný. Vazebně stí-
hanému obžalovanému hrozil vý-
razně přísnější trest, sazba pro ten-
to čin je od deseti do osmnácti let.
„Šli jsme hluboko pod zákonnou

sazbu, a to s ohledem na okolnosti
případu. Jednalo se o nejapný hos-
podský žertík, který vyvrcholil bod-
nutím do krku,“ uvedla předsedky-
ně senátu Eva Drahotová.
Žertík byl podle ní za hranou, stej-

ně jako reakce obžalovaného. „Ne-
lze to řešit tímto způsobem,“ uved-
la. Trest pod zákonnou sazbou na-
vrhovala i státní zástupkyně, poža-

dovala ale sedm let. Ona i obžalova-
ný si nechali lhůtu na odvolání.
„Omlouvám se mu za to. Pro mě

je to černá můra. Nevím, jak se to

mohlo stát,“ uvedl obžalovaný u
soudu. Incident si nepamatuje.
Bylo u něj běžné, že za den vypil i
18 piv. Při útoku měl v sobě asi tři
promile alkoholu.

Motivem k jeho činu byla udá-
lost, která se stala večer před na-
padením. Nusbaumer v opilosti
usnul v baru na židli s hlavou za-
kloněnou dozadu a při tom měl
otevřenou pusu. Jeho známého to
inspirovalo k hloupému žertu – vy-
táhl svůj pohlavní úd a několik vte-
řin s ním mával nad obličejem ob-
žalovaného. I tento muž svého
činu jako svědek před soudem lito-
val. „On udělal chybu, ale já
také,“ uvedl třiatřicetiletý muž.

Muži se v baru smáli
Další večer se kvůli tomu Nusbau-
merovi štamgasti v baru smáli. Ně-
kteří mu dokonce říkali, že známý
mu úd strčil do úst, i když to nebyla
pravda.
Obžalovaný u soudu uvedl, že ho

to urazilo. Dokud ale vnímal okolí,
tak to nijak neřešil.
„Poslední co si pamatuji je, že

koukám na fotbal. A pak, že ležím
na chodníku a někdo mě držel,“
uvedl.
Podle znalců jednal zkratkovitě v

afektu. Napadený muž i svědci
uvedli, že Nusbaumer z ničeho nic
vstal a s nadávkou na rozloučenou
bodl nečekaně svého známého do
krku kapesním nožem švýcarského
typu. Nůž zůstal vězet v ráně a po
jeho vytažení napadený muž upadl
do bezvědomí.
Několikacentimetrové zranění se

nakonec neukázalo jako nikterak
vážné, podle znalce z oboru lékař-
ství Radovana Havla měl však napa-
dený velké štěstí.
„Rizikovost útoku byla extrémní,

stačilomálo, aby čepel zasáhla důle-
žité struktury,“ uvedl znalec. Kdyby
šla podle něj rána o několikmilimet-
rů jinak, mohly být následky fatální.
„Byla náhoda, že nedošlo k usmrce-
ní,“ dodal znalec. (hop, ČTK)

INZERCE

Hokejové finále

Bitva o
hokejový trůn
Bílí Tygři se
chystají na
Kometu Brno.
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Souboj Rebelu
Radegast TouR 2017
Souboj Rebelu
Radegast TouR 2017

s kapelou
Vlastní skladby

a představení nového EP!
Německá legenda na evropském turné

k novému albu RETROLUTION!

Úspěšné halové turné
Souboj rebelů
pokračuje
v mezinárodní sestavě!

14. 4. Liberec
Dům Kultury 19:00 start

Na koncertechautogramiádyvšech kapel!

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Předprodej
Info a vstupenky www.mastersofrock.cz

tel.: +420 777 701 591, mikeskova@pragokoncert.com

Kvůli hloupému vtipu málem zabíjel

Známý obžalovaného
mával svým
pohlavním údem
nad jeho obličejem.

Fakta
Kantorova vila

Jedna ze tří významných jablo-
neckých vil, dokončených v první
polovině 30. let minulého století,
byla postavena v letech 1933–34
pro manžele Kantorovy. Za archi-
tekta si vybrali moravského rodáka
židovského původu Heinricha Kul-
ku, žáka a spolupracovníka svě-
toznámého architekta Adolfa Loo-
se. Navrhl jim nekonformní stavbu
kosmopolitního charakteru, která se
na první pohled zcela odlišovala
od okolní zástavby. Její návrh vy-
cházel z principu Raumplanu, který
propagoval právě Adolf Loos. Exteri-
ér vily působí velmi jednoduše a ne-
utrálně – krychlový tvar s plochou
střechou; střídmá kompozice fa-
sády, žádné rafinované detaily
nebo kontrastní prvky. Nejvýrazněj-
ším prvkem bíle omítaných fasád je
vstup s travertinovým obkladem.
V polozapuštěném suterénu měl pri-
vátní ordinaci MUDr. A.Kantor,
byla tam místnost pro domovníka,
garáž a zázemí domu. V přízemí
pak byla obytná hala, jídelna, ve-
randa a kuchyně. Spojení se zahra-
dou bylo zajištěno pomocí terasy.
Třetí podlaží bylo vyhrazeno ložni-
cím a čtvrté „podkroví“ s velkou
obytnou terasou. Dům byl v roce
1960 přestavěn na bytový dům.
Koncem osmdesátých let 20. století
dokonce domu hrozila demolice.
Nyní je vila zapsána v Ústředním se-
znamu kulturních památek ČR.
Zdroj: jablonec-gablonz.net


