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Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na
financování investičních projektů v letech 2020 – 2023

3.1 Počet splátek – odpověď na dotaz

Dotaz

Pošlete mi, prosím, informaci ke dvou položkám rozvahy. Jedná se o ostatní
dlouhodobé pohledávky (18 mil. Kč) a ostatní dlouhodobé závazky (27,189 mil.
Kč) – k 31.12.2018. Potřeboval bych vědět, které zásadní pohledávky / závazky
položky obsahují.

Dodatečná
informace –
odpověď.

Ostatní dlouhodobé pohledávky – účet č. 469 – na tomto účtu jsou vedeny
nesplacené půjčky obyvatelům z fondu rozvoje bydlení (4 mil. Kč) a pohledávka
za společností EWE za pozemek pro výstavbu výrobního závodu (14 mil. Kč). Tato
pohledávka se každoročně snižuje dle kupní smlouvy poskytnutím slevy. V roce
2019 bude poskytnuta sleva 7 mil. Kč, v roce 2020 by v případě splnění všech
podmínek ze strany kupujícího měla být poskytnuta další sleva ve výši 7 mil. Kč.
V roce 2020 poskytnutím poslední slevy pohledávka zanikne.
Ostatní dlouhodobé závazky – účet č. 472 – na tomto účtu jsou vedeny
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (8 mil. Kč). Jedná se o dotace, které byly
městu přiděleny, byly proplaceny části těchto dotací, zatím ale nebylo provedeno
vyúčtování těchto dotací. Dále je zde vedena dlouhodobá záloha, kterou město
obdrželo od obce Dlouhá Třebová (19 mil. Kč) na zajištění odkanalizování obce.

Petr Hájek v. r.
starosta města
adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.:
+420 465 514 111
fax:
+420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní
spojení: Petr Hájek
Digitálně
podepsal
email: podatelna@muuo.cz
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 9005-527611/0100
Datum:
18.09.2019
13:51:59 +02:00
web: http://www.ustinadorlici.cz
ID datové schránky: bxcbwmg

