Městys Jimramov
Obecně závazná vyhláška
6 /2007.,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
č,

Zastupitelstvo městyse Jimramov se na svém zasedání dne 30.srpna 2007 usnesením
19 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písmo a) a b) zákona
338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
č.

č.

č,

ČI. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části městyse
(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písmo a) zákona č.338/1992 Sb.)
- u obytných domů 1,-Kč/m 2 zastavěné plochy,
u ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1,-Kčlm 2 - se
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:
a)
b)
c)
d)
e)

část
část
část
část
část

městyse.
městyse
městyse
městyse
městyse

Jimramov
Benátky
Sedliště
Trhonice
Ubušín

.
.
.
.

koeficient 1,4
koeficient 1,4
koeficient 1,0
koeficient
1,0
koeficient 1,0

(2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písmo b) až d) zákona
338/1992 Sb.)- u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální
rekreaci 3,-Kč/m 2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám,
s výjimkou garáží, 1,-Kč/ m .
- u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových
prostorů užívaných jako garáže 4,-Kč/m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
- u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostor
užívaných pro podnikatelskou činnost
se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1.
č.

Zrušuje se vyhláška
daně z nemovitostí.

č.

ČI. 2
Zrušovací ustanovení
8 ze dne 1.1.1993 o použití nižšího koeficientu pro výpočet

ČI. 3
Účinnost
Tam ~~~~~.
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