MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2012 O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DAŇE Z NEMOVITOSTI
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se na svém zasedání dne 22. 2. 2012 usneslo vydat pod usnesením
č. 235. na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm.a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1 – Předmět úpravy
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují koeficienty pro přepočet sazeb daně z nemovitostí platné pro celé
území města Rokytnice nad Jizerou.
Článek 2 – Daň z pozemků
Podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona, se u stavebních pozemků stanovuje koeficient pro násobení
základní sazby daně uvedené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona ve výši: 1,4
Článek 3 – Daň ze staveb

1.) Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, se u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.a) a f)
zákona, stanovuje koeficient ve výši: 1,4
2.) Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona, se u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.b)
zákona, stanovuje koeficient pro konečný výpočet sazby daně ve výši: 1,5
-

§ 11 odst. 1 písm. b) charakterizuje stavbu pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro
individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží,
Článek 4 – Správce daně

Správcem daní uvedených v této obecně závazné vyhlášce je Finanční úřad v Jilemnici.
Článek 5 – Závěrečná a přechodná ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zároveň zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2004 ze dne 1. 12. 2004.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
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