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OBEC KROUNA
Obecně závazná vyhláška Č. 2/2015,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
u zdanitelných staveb

Zastupitelstvo obce Krouna se na svém zasedání dne 23. záři 2015 usnesením č. 6/17/15 usneslo vydat na
základě § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb.. o dani z nemovitých věci, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen »zákon o dani z nemovitých věci") a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích
(obecní zřízeni), ve mění pozdějších předpisů. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek l
Zdanitelné stavby
l. U zdanitelných staveb uvedených v § JI odst. l písm. a) úkona o dani z nemovitých věci se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základni sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § l l odst. 2 zákona o dani
z nemovitých věci, v následujici výši:
a) část obce Krouna (k.ú. Krouna, vyjma částí uvedených v čI. ] odst. l písm. b) této obecně závazné vyhlášky)
koeficient 1,6
b) část obce Krouna - samoty: č.p. 203, 207, 210, 254, 255, 261, 262, 263. 269
koeficient 1,0
koeficient 1,4
C) část obce Oldřiš (k.ú. Oldřiš)
koeficient 1,0
d) část obce Rychnov (k.ů. Rychnov)
e) část obce Čachnov a Ruda (k.ú. Čachnov)
koeficient 1,0
koeficient 1,0
f) část obce Františky (kú. Františky)

2. U zdanitelných staveb uvedených v § ll odst. l písm. b) zákona o dani z nemovitých věci se pro celé území
obce stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba danč zvýšená podle § 11 odst.
2 zákona o dmi z nemovitých věci, ve výši 1,5.
Článek 2
Zrušující ustanoveni

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Krouna č. 1/2008, o stanoveni
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, ze dne 30. června 2008.
Článek 3
Účinnost
Talo Oecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2016.
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