
 
 

M Ě S T O  S E Z E M I C E  

 
Obecně závazná vyhláška města Sezemice 

č. 1/2014, 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 
Zastupitelstvo města Sezemice se na svém zasedání dne 09.09.2014 usnesením č. 
z/44/3/2014 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Článek 1 
Pozemky – stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce 

U stavebních pozemků se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně 
stanovená dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona v následující výši: 
 
a) část obce Lukovna (k. ú. Lukovna)    koeficient 1 

b) část obce Dražkov (k. ú. Dražkov nad Labem)   koeficient 1 

c) část obce Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou)   koeficient 1 

d) část obce Kladina (k. ú. Kladina)     koeficient 1 

e) část obce Velké Koloděje (k. ú. Velké Koloděje)  koeficient 1 

f) část obce Veská (k. ú. Veská)                 koeficient 1 

 

Článek 2 
Zdanitelné stavby a jednotky – stanovení koeficientu pro jednotlivé části 

obce 

(1) U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a u ostatních jednotek 
uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona se stanovuje koeficient, kterým se násobí 
základní sazba daně dle § 11 odst. 1 písmeno a) a f) zákona, případně sazba daně 
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona v následující výši: 
a) část obce Lukovna (k. ú. Lukovna)    koeficient 1 

b) část obce Dražkov (k. ú. Dražkov nad Labem)  koeficient 1 

c) část obce Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou)  koeficient 1 

d) část obce Kladina (k. ú. Kladina)    koeficient 1 

e) část obce Velké Koloděje (k. ú. Velké Koloděje)  koeficient 1 

f) část obce Veská (k. ú. Veská)                koeficient 1 

 
(2) U zdanitelných staveb a jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona se 

stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně 
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,5. 

 



Článek 3 
Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o 
stanovení koeficientů daně z nemovitosti, ze dne 18.06.2003. 

 

Článek 4 
Úč innost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2015. 
 

 

 

 

Martin Staněk       Ing. Vlastimil Plecháček   
starosta                místostarosta města    

 

 

 

 
 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.09.2014 

Sejmuto z úřední desky dne:26.09.2014 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10.09.2014 

Zasláno příslušnému správci daně dne: 26.09.2014 

  

 


