Licence: DVBN

XCRGUBUA / BXA (31122021 / 31122021)

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
IČO:
Název:

00259918
Obec Konstantinovy Lazne @U=327. @F=700.

Sestaveno k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO
poskytovatele
úvěru,
zápůjčky,
nebo NFV 1)

1
45244782

Název
poskytovatele
úvěru, zápůjčky,
nebo NFV 2)

2

Určení,
zda se
jedná o
úvěr (Ú),
zápůjčku
(Z), nebo
NVF
(NVF)

Kód
měny

Sjednaná výše
úvěru, zápůjčky
nebo NVF 3)

Čerpaná výše
úvěru, zápůjčky
nebo NVF 4)

Splacená výše jistiny
úvěru, zápůjčky
nebo NVF 5)

Ú

4
konsolidace dřívějších úvěrů
Na kolečkách
Konstantinolázeňskem a pořízení
stroje na úklid MK

45244782
45805369

Ú
Ú

Konstantinovy Lázně, Okrouhlé
Hradiště - tlaková kanalizace a
Rekonstrukce veřejného osvětlení
pořízení osobního automobilu

CZK
CZK

4 000 000,00
296 623,00

4 000 000,00
296 623,00

0
220 665,06

45244782

Ú

kontokorent

CZK

1 000 000,00

0

0

45244782

3
Ú

Účel úvěru, zápůjčky nebo NVF

Tabulka č. 1

Výše zaplacených
úroků
a poplatků 6)

5
CZK

6
6 743 220,00

7
6 743 220,00

8
5 498 925,00

9
672 380,10

CZK

22 207 000,00

15 578 599,56

15 535 429,24

339 217,30

Úroková
sazba
v % 7)

Okamžik uzavření
smlouvy o úvěru
nebo smlouvy o
zápůjčce nebo
okamžik vydání
rozhodnutí o
poskytnutí NFV
nebo okamžik
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy o
poskytnutí NFV

10
1,66

11
30.07.2013

12
20.02.2024 bez ručení

02.04.2013

31.03.2022 bez ručení

27.01.2021
20.02.2018

31.12.2026 bez ručení
27.02.2023 převod vlast. práva

27.01.2021

31.01.2022 bez ručení

1,64
referen
ční
sazba
platná
v rozho
dný
28 800,50
den
36 763,82
4,99
referen
ční
sazba
platná
v rozho
dný
3 734,72
den

Termín
splatnosti

Způsob ručení

13

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č.1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.
2) Názeb poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.
3) Uvede se tzv. úvěrový rámec tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.
4) Uvede se kumulováná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke ketrému je tabulka sestavována.
5) Uvede se kumulováná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.
6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.
7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval:

Petra Sušírová, 374625252
(jméno a příjmení, telefon)

31.01.2022 13h 0m 1s

Kontroloval:

Karel Týzl, 374625252

Datum:

(jméno a příjmení, telefon)

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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