Město Dobruška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Dobrušky se na svém zasedání konaném dne 29. června 2009 usnesením
č. ZM 04/2009/II/04 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška):
Čl. 1
Předmět úpravy
1)

Obecně závazná vyhláška upravuje použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby
daně z nemovitostí.

2)

Uvedené koeficienty se podle této obecně závazné vyhlášky použijí pro výpočet daně ze
stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství
k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů.
Čl. 2
Stanovení koeficientů k základní sazbě daně z nemovitostí u stavebních pozemků,
obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům,
u bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů

1)

Základní sazba daně z nemovitostí zjištěná podle § 6 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1 písm.
a) a f) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se
násobí koeficientem podle příslušnosti nemovitosti k části města takto:
Části města

Koeficient

Dobruška - ostatní

1,6

Dobruška - Běstviny

1,0

Dobruška - Domašín

1,0

Dobruška - Křovice

1,0

Dobruška - Mělčany

1,0

Dobruška - Pulice

1,0

Dobruška – Spáleniště

1,0

Dobruška – část Chábory – vyznačeno v mapě v příloze

1,0

Dobruška – část Doly – vyznačeno v mapě v příloze

1,0

2)

Přesné vymezení jednotlivých částí je uvedeno v Příloze č. 1 k této obecně závazné
vyhlášce, kterou je mapa katastrálního území Dobruška s grafickým vymezením
jednotlivých částí města.
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Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o úpravě daně
z nemovitostí v obci Dobruška účinná od 1. 1. 1995.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.

Blanka Čiháčková
místostarostka

Petr Tojnar
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. června 2009
Sejmuto z úřadní desky dne:
Zasláno příslušnému správci daně dne:
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