obecně závazná vyhláška Městyse Klenčípod Čerchovem č,.1l2oo8
o stanovení koeficientů d|e zákona o dani z nemovitostí
Zastupite|stvo Městyse Klenčípod Čerchovem se na svém zasedánÍ dne
30. července 2008 usnes|o na zák|adě ustanovení s 6, 11 a 12 zák' čís|o33811992
Sb. (zákon o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů a v sou|adu s $ 10
písm' d) a S 84 odst 2 písm. h) zákona č.12812000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů , vydat tuto obecně závaznou vyh|ášku:

článer l'
Daň z pozemků
V sou|adu s ustanovením $ 6 odst. 4, písm' a| zákona o dani z nemovitostí se
zák|adní sazba daně ze stavebních pozemků ($ 6 odst. 2 písm. b) téhoŽ zákona) pro
ce|é územíobce K|enčípod Čerchovem násobí koeficientem,|,4.
článek ll.

Daň ze staveb

,t.

V souladu s ustanovením $ 11 odst' 3 písm. a) téhoŽ zákona se zák|adní sazba
daně ze staveb uvedených V s 11 odst. 1 písm' a) a 0 pro ce|é Území obce Klenčí
pod Čerchovem násobí koeficientem 1,4 '
2. V sou|adu s ustanovením $ 11 odst. 3 písm. b) téhoŽ zákona se základní sazba
daně ze staveb uvedených V s 11 odst. 1 písm. b) pro celé územíobce Klenčípod
Čerchovem násobí koeficientem 1.5.

Clánek |||.
Místníkoeficient:
Vsou|adu sustanovením $ 12zákona 338/1992 Sb' se pro ce|é územíobce K|enčí
pod Čechovem stanoví místníkoeficient 2, kteým se násobí daňová povinnost
pop|atníka za jednot|ivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů
a za byty, případně jejich soubory.
Článek |V.
Závěrečná ustanovení
Touto vyh|áškou se rušídosavadní p|atná vyh|áška o pouŽití niŽšíhokoeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí v místníchčástech obce ze dne 25.5.1994.
Článek V.
Tato obecně závazná vyh|áška nabývá účinnostidnem 1.1.2009.
/-/t
pověřďnÝ č|en zastupiteIstva

starosta

Vyh|áška by|a vyvěšena na úřední desce dne 31. července 2008
Vyh|áška byla sejmuta z úřední desky
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