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OBECNE ZAV AZNA VYHLASKA OBCE VIDCE
č.1/2010

O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

Zastupitelstvo obce Vidče se na svém zasedání dne 17. 6. 20 I O usnesením č. 26/20 I O, bod usnes.
379/20 I O, usneslo vydat na základě § 6 odst.4 písm.b), § 11, odst. 3 písm.a), zákona
č. 338/1992Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84
odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Čl. 1
Stavby obytných domů a ostatní stavby tvořící

příslušenství

k obytným

domům

Základní sazba daně :
Podle § 11 odst.3 písm.a) zákona č.338/ 1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění, se u staveb
obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v uvedených
částech obce s níže uvedenými popisnými čísly, se stanovuje koeficient 1,0 pro výpočet výsledné
sazby daně.
Číslo popisné domu: viz seznam, který je nedílnou součástí této vyhlášky

Stavby obytných

domů

Čl. 2
a ostatní stavby

tvořící příslušenství

k obytným

domům

Základní sazba daně:
Podle § 11 odst.3 písm.a) zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění, u staveb
obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, zůstává základní sazba
daně, s výjimkou čísel popisných domů uvedených v čl. 1, v souladu s § 6 odst.4 zákona č.
338/1 992 Sb. ve znění pozděj ších předpisů.

Čl. 3
Místní koeficient
Podle § 12 zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném
na území celé obce stanovuje místní koeficient 1, O.

znění,

se pro všechny nemovitosti

Čl. 4
ujednání

Závěrečná

Tato Obecně závazná vyhláška obce Vidče
dne 18.6.2009.

č.

1/20 I O zrušuje

Čl. 5
Účinnost

Vyvěšeno :

2.8..•.6 .,.2.0.l.Q.
Sejmuto: .....22..•..7..~.20.l.O...,
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Obecně

závaznou vyhlášku

č.

I /2009 ze

Příloha k Obecně závazné vyhlášce obce Vidče č.
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1/2010

Seznam· čísel popisných dle čl. 1 výše uvedené vyhlášky
30, 76, 130, 131 , 132, 133, 134, 135, 136, 138,139, 140, 141 , 142, 146, 148, 161 , 163, 164,
167, 171, 172, 173,175, 176, 182, 186, 188, 193, 195, 198,200,203,204,206,208,209,21L
212,213, 223,224,231 , 232,235,237,238, 239,242, 247,268,276, 280,282,283,297, 298.
299, 300, 306,314,321,322,323,329,346, 366, 371,376,383,392,393,397,404, 426, 478.
491, 499,511 ,521,532,534,536,537,538,541,542,551,552,563,569,570,574

Seznam

čísel evidenčních

dle čl. 1 výše uvedené vyhlášky

01,03, 04, 05, 07,08,010, 011,014,015, 017,018, 020,021

