OBEC ÚSTUP
Zastupitelstvo obce Ústup
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo obce Ústup se na svém zasedání dne 27. 10. 2016 usnesením č. 1
usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.
338/1992

Sb.,

o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitých

věcí“)

a

§

84

odst.

2

písm.

h)

zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky
(1) U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství
k obytným domům, u bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1.
(2) U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro
individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám,
u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových
prostor užívaných jako garáže, u staveb pro podnikatelskou činnost
a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se

stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

……………………………
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
místostarostka

……………………
Ing. Milan Přindiš
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zasláno správci daně dne:

Příloha k vyhlášce č. 1/2016
Bod 1 se týká nemovitostí č. p. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 24, 27, 38, 40, 41 v k. ú.
Ústup.
Bod 2 se týká nemovitostí č. p. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28, 30, 37, 39 v k. ú. Ústup.

