Vyhláška města Letovice č. 2/2008
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Letovice se na svém zasedání dne 11.6. 2008 usnesením č. 9.3. 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, 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
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části města u stavebních pozemků
Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků
stanovuje koeficient pro násobení základní sazby daně pro jednotlivé části města takto:
Koeficient 2,0
Koeficient 1,4

pro k.ú. Letovice a Třebětín
pro k.ú. Novičí, Meziříčko, Podolí, Kochov, Babolky, Slatinka, Zboněk,
Zábludov, Lhota, Jasinov, Dolní Smržov, Kladruby, Chlum,
Třebětín č.p. 41, 42, 43 v obci Slatinka

Čl. 2
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části města u staveb
Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních
staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových
prostorů, stanovuje koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Koeficient 2,0
Koeficient 1,4

pro k.ú. Letovice a Třebětín
pro k.ú. Novičí, Meziříčko, Podolí, Kochov, Babolky, Slatinka, Zboněk,
Zábludov, Lhota, Jasinov, Dolní Smržov, Kladoruby, Chlum,
Třebětín č.p. 41, 42, 43 v obci Slatinka

Čl. 3
Stanovení koeficientu pro jednotlivé druhy staveb
Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u jednotlivých druhů staveb stanovuje
koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Koeficient 1,5 - u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro rekreaci
včetně staveb tvořících doplňkovou funkci k těmto stavbám
- u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a samostatných nebytových
prostor užívaných jako garáže
- u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových
prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost sloužících:
pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ost. zem. výrobu
pro ostatní podnikatelskou činnost

Čl. 4
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Letovice č. 21/96, o použití koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecné závazné
vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

…………………
Vladimír Stejskal
místostarosta

.………………
Bohuslav Kuda
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

12.6.2008

Sejmuto z úřední desky dne:

27.6.2008

Zasláno příslušnému správci daně dne: 12.6.2008

………………………
Mgr.Radek Procházka
starosta města

