MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 1/2008
o stanovení koeficientů u daně z nemovitostí
v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém 12. veřejném zasedání
konaném dne 2. července 2008 usnesením č. 230/08/ZM usneslo vydat na základě § 11 odst. 3
písm. a) a §12 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví koeficienty u daně z nemovitostí dle § 11 a § 12 zák. č. 338/1992 Sb.
na území města Nového Města pod Smrkem.

Článek 2
Daň z nemovitostí - koeficienty
1) Základní sazba daně ze staveb podle § 11 odst. 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb
podle odst. 2, se násobí koeficientem a to v částech obce:
- Nové Město pod Smrkem………………………......1,6
(k. ú. Nové Město pod Smrkem)
- Ludvíkov pod Smrkem…………………………......1,4
(k. ú. Ludvíkov pod Smrkem)
- Ludvíkov pod Smrkem (Přebytek).……………......1,4
(k. ú. Ludvíkov pod Smrkem)
- Hajniště …………………………………………......1,4
(k. ú. Hajniště pod Smrkem)
2) Pro všechny nemovitosti na území celé obce se stanoví jeden místní koeficient
ve výši …………….2,0
Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka.
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Článek 3
1) Ustanovení této vyhlášky platí vždy pro celé katastrální území, které je na území obce
Nové Město pod Smrkem (tj. k. ú. Nové Město pod Smrkem, k. ú. Ludvíkov pod Smrkem
a k. ú. Hajniště pod Smrkem).

Článek 4
1) Poplatník daně z nemovitostí není povinen podat pro nově stanovené koeficienty nové
daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani sdělit příslušnému finančnímu úřadu
(Frýdlant) změnu.

Článek 5
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/1997 o stanovení koeficientů, kterými se násobí
základní sazba daně z nemovitostí ze dne 09.07.1997.

Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.

…………………………………
Ing. Pavel Smutný
starosta

……………………………………….
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu dne:

07.07.2008

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu dne:

23.07.2008
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