Město Dobřany
Obecně závazná vyhláška města Dobřany č. 4/2010
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 23.6.2010 usnesením č. 840
usneslo vydat dle § 16a odst. 2, § 6 odst. 4 písm. a) a b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o
dani z nemovitostí), v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků dle § 6 odst. 2 písm. b) se na území města Dobřany
v jednotlivých částech města stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně,
v následující výši:
koeficient 1,4

k.ú. Dobřany

koeficient 1

k.ú. Šlovice a k.ú. Vodní Újezd
Čl. 2
Stavby

1) U staveb dle § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitosti, (tj. u staveb
obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům a bytů a ostatních
samostatných nebytových prostorů), se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba
daně v následující výši:
koeficient 1,4

k.ú. Dobřany

koeficient 1

k.ú. Šlovice a k.ú. Vodní Újezd

2) U staveb dle § 11 odst. 1 písm. b) až d) (tj. u staveb pro individuální rekreaci,
rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a staveb, které plní doplňkovou funkci
k těmto stavbám, garáží vystavěných odděleně od obytných domů, staveb užívaných pro
podnikatelskou činnost, samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost), se
stanovuje koeficient na území města Dobřany (všech částí obce), kterým se násobí základní
sazba daně, ve výši: 1,5.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Dobřany
č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí a obecně závazná vyhláška
města Dobřany č. 3/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011.

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

Vyvěšeno na úřední desce dne:

28.6.2010

Sejmuto z úřední desky dne:

13.7.2010

