Město Březnice
Obecně závazná vyhláška města Březnice číslo 2/2009
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 12. 11. 2009 usnesením č.
091112/20 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst. 2 písm. h) a § 10
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Podle § 6, odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních
pozemků umístěných v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro násobení
základní sazby daně takto:
Březnice
Bor, Dobrá Voda, Přední Poříčí,
Zadní Poříčí, Martinice

koeficient

1,0

koeficient

1,0

Článek 2
Podle § 11, odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a
ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných
nebytových prostorů, umístěných v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro
násobení základní sazby daně, případně zvýšené o částku za každé další nadzemní podlaží
takto:
Březnice
Bor, Dobrá Voda, Přední Poříčí,
Zadní Poříčí, Martinice

koeficient

1,0

koeficient

1,0

Článek 3
Podle § 11, odst. 3, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se na území celého města u
jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11, odst. 1, písm. b) až d) zákona:
a)stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci včetně
doplňkových staveb k těmto objektům s výjimkou garáží,
b) garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové prostory užívané jako
garáže,
c) stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro
podnikatelskou činnost
stanoví zvýšený koeficient 1,5 pro výpočet výsledné sazby daně z nemovitostí tzn., že
zákonná sazba po provedeném zvýšení za každé další nadzemní podlaží se vynásobí tímto
koeficientem.

Článek 4
Podle této obecně závazné vyhlášky se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2010.
Článek 5
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.
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