OBEC KOSTOMLATY POD ŘÍPEM
ZASTUPITELSTVO OBCE KOSTOMLATY POD ŘÍPEtVt
Obecně závazná vyhláška č.Il2019
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovi{ich věcí
Zastupitelstvo obce Kostomlaty pod Řípem vydává dne ]8. září 20]9 usnesením č. .... podle
ustanovení § II odst.3 písry b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani znemoviýchvěcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zdkon o dani z nemoviých věcí"), a v souladu s ustanoveními
§ l0 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., oobcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čIánek 1
Koeficient - daň ze staveb

a

jednotek

Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb uvedených v § 1 1 odst, l
písm. b) zákona o dani znemovitych věcíl) auzdanitelných staveb azdanitelných jednotek
uvedených v§ 11odst. 1písm. c)2) n6;:l zákonao dani znemovitýchvěcí se stanovídle § 11
odst. 3 písm. b) zákonao dani znemovitých věcí v celé obci koeficient ve výši 115.

ČHnek 2
zrušovací ustanovení
Zrušujíse obecně závazné vyhlášky:
a) č.4l2004,Požámi řád obce, ze dne 15, 4.2004,
b) č. ll2007, o stanovení koeficientu pro výpočet dané z nemovitostí na územíobce
Kostomlaty pod Řípem, ze dne 4.7,2007.

Čhnek 3

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidnem 1. 1.2020.

Marta kíátká
místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce dnel
Sejmuto z úřednídesky dne:

'

Ing.

Miloš Kalaš
starosta

§.

p!,row

4L.4o . zog

)budorry pro rodinnou rekreaci a budovy rodinných domů užívanépro rodinnou rekreaci a budoly, které plní
doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjirnkou garáží

z ) garážn vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, jejichž převažujícíčást
podlahové plochy je užívána jako garáž
3 )zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažujícíčást podlahové plochy nadzemni části zdanitelné

stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdaniteIné stavby nebo podlahové plochy
zdanitelné jednotky je užívaná [
1. podnikání v zemědělské prvolýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
2. podnikání v prumyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zeinědělské výrobě,
3. ostatním druhům podnikání

,

