
Zastupitelstvo města Luhačovice  
Z Á P I S 

17. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 15.04.2021 

od 16:00 h ve velké zasedací místnosti 
 
 
1. Zahájení a schválení programu 17. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
 
Mimořádného zasedání Zastupitelstva města Luhačovice bylo řádně svoláno starostou 
města Ing. Marianem Ležákem. 
 
Zasedání zahájil starosta města Ing. Marian Ležák za přítomnosti 19 členů Zastupitelstva 
města Luhačovice ve velké zasedací místnosti radnice v 16:07 h. Omluveni byli Mgr. Dalibor 
Liška, Mgr. Marek Žmolík 
 
Pan starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i občany. Informoval o pořizování zvukového 
záznamu celého zasedání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu, stejně jako jmenný 
seznam hlasování o jednotlivých usneseních.  
 
Vyhotovením zápisu pověřil Kateřinu Ozank a sčítáním hlasů Mgr. Pavlínu Hrnčiříkovou. 
 
Ověřovateli zápisu určil Ing. Martina Pláška a Tomáše Holuba. 
 
Proběhlo hlasování o programu jednání: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0, 
program zasedání byl schválen.  
 

2. Výběrové řízení na poskytnutí úvěru k financování investičních akcí města v rámci 
kapitálových výdajů a dotačních programů realizovaných v období 2021-2023 

 
Příloha č. 2/I – Smlouva o úvěru s fixní úrokovou sazbou (není součástí textu) 

Byla omluvena Ing. Personová. 

Ing. Šůstek dovysvětlil místo Ing. Personové tento bod usnesení. 

Ing. Ležák 
Byla by škoda toho nevyužít, když je tak nízký úrok. 

Usnesení 304/Z17/2018-2022 

I. Zastupitelstvo města Luhačovice 

rozhoduje 
o uzavření Smlouvy o úvěru na financování investičních akcí města v rámci kapitálových 
výdajů a dotačních programů realizovaných v období 2021–2023 s Československou 
obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, ve 
variantě fixní úroková sazba ve výši 1,58 % p.a. 
II.  Zastupitelstvo města Luhačovice 
pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru. 
Hlasování Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 
 

 
 
 



3. Závěr 
 
Na závěr starosta města Ing. Marian Ležák poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 
jednání a 17. mimořádném zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil v 16:12 h. 
 
 
 
 
Ing. Marian Ležák     Ing. Jiří Šůstek 
starosta města     místostarosta města 
 
Ověřovatelé: Ing. Martin Plášek ………………………………………. 
    
datum podpisu: …………………………….    
 
 
 
           Tomáš Holub ...………………………………………. 
    
datum podpisu: ………………………. 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Ozank………………………………. 
datum vyhotovení zápisu: 15.04.2021 
 


