Zápis :
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice
konané na OÚ Kanice dne
22.09.2021 v 19.00 hod.
Přítomno : viz prezenční listina – Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné
Zapisovatel : Vlastimil Minařík

pro 6

proti 0

zdržel se 0

pan Martin Ondroušek

pro 6

proti 0

zdržel se 0

pan Petr Petlach

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu :

Program : viz příloha.
Členové Zastupitelstva obce Kanice byli seznámeni s navrženým programem. Další návrhy
podány nebyly. Zastupitelstvo obce s programem souhlasí :
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Program byl schválen.

1. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Kanice č.1/2021 o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v obci Kanice
Zastupitelstvo obce Kanice projednalo na svém mimořádném veřejném zasedání dne
22.9.2021 návrh Obecně závazné vyhlášky obce Kanice č.1/2021 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani
z nemovitých věcí), a to v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Na území obce Kanice se stanovuje místní koeficient ve výši 3, kterým se násobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek,
popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v ust. § 5 odst. 1 zákona o dani
z nemovitých věcí. U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm.
b) zákona o dani z nemovitých věcí, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně,
případně sazba daně zvýšená podle §11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.
Zastupitel Radim Vašík podal protinávrh na místní koeficient ve výši 2, ostatní parametry
dle původního návrhu.
Hlasování o protinávrhu:
Celkem členů zastupitelstva obce Kanice ............... 7
členů
Přítomno .................................................................. 6 členů
Souhlasí ..... 5 členů
Vašík, Petlach, Ondroušek, Ševčík, Láník

Nesouhlasí ....... 1 členů
Minařík

Zdržel se ........ 0 členů

Zastupitelstvo obce Kanice se usneslo schválit ve znění protinávrhu Obecně
závaznou vyhlášku obce Kanice č.1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani z nemovitých věcí), a to v souladu s §
10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Celkem členů zastupitelstva obce Kanice ............... 7
Přítomno .................................................................. 6
Souhlasí ..... 6 členů

Nesouhlasí ....... 0 členů

členů
členů
Zdržel se ........ 0 členů

Usnesení bylo schváleno. Číslo usnesení 7/1/2021.

Zápis ukončen ve 19.30 hod.

Podpis : -

ověřovatel zápisu …..

Martin Ondroušek

….................................…

ověřovatel zápisu …..

Petr Petlach

….................................…

starosta

Vlastimil Minařík

..…....................................

..........

PROGRAM
mimořádného veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE
ve středu 22.9.2021 v 19.00 hod.
na OÚ Kanice

1. Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Kanice č.1/2021 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí v obci Kanice

…….………………….
Vlastimil Minařík
starosta obce Kanice

Vyvěšeno : 14.9.2021
Sňato : ………………..

