obec

Valeč

obecně závazná vyhláš ka č . 1/ 2008'
o stanovení mí stní hokoeÍ icĺ entu pro výpoč et deně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Valeč se na své n zasedání fue / / .Ł,{ !.ť .rr* rrlo vydat na
zakladě $ 84 odst. 2 pí sm. h ) zakona č ,. 128ĺ 2000 sb. o obcí ch (obecní ďlzení ), ve
zněĺ í pozđ ějš í chpňsdpl$' a $ 12 ziákona ě. 338llw2 Sb. o dani znemovitostí , ve
znění pozdějš í ch předpisą tuto obecně zź ryamouvyhláš ku:

č Encľ t

Mí stní koeÍ icient

Pro obce Valeč a Jeřeň se stanovuje mí stní kocí iciEt 2.0 pro \ .ýpoč et daně

z nernovitostí . Tí mto koeÍ icientem se vynásobí daĺ iová povinnost poplaürí ka za
jednotlivé dľ uüy pozemkĘ staveb, samostatných neĘtoých prostorů a za Ęty,
popří padě jejich soubory.

Pro obce Kostrč any, Nahořeěice a VeĘ Hlavákov se stanovuje mí stní kocficicnt 14
pľ o qipoč et daně z nemovitosti. Tí mto koeficientem se vynásobí daĺ lová povinnost
poplatní tĺ a za je&rotlivé đ ruhypozemĘ staveb, samostatných nebytoých prostorů a
zabyty, popfipadě jejich soubory.

Č Enek z
Zľ uš ují cíustanovení
Dnem ú č innostité to obecně zá,ľ azĺ lé lyhláš ky se zruš uje obecně ńYazĺ rá' vyhláš ka
obce Vďeč o staĺ lovení koeÍ icieĺ rtupro výpoč et daně znemovitosti pro obce Vďeč ,
Jďeü Kostrč an5 Nahořeč ice a Yellcý Hlavákov, která byla vydaná be t2.l.lĐ4,
a nabyla právní lič innosti dne 27.l.l994.
ryhláš kou

Č Fnck 3
Úč innost
Tato

ú ěinnosti dnem 1. 1.2009

ńvazĺ rávyhláš ka

J

Josef Kubď'
staľ osta obce
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