Sbírka zákonů a nařízení, č. 494.
po obchodníčku loďmi vlastními nebo najmutými. V činnosti této může Ředitelství česko
slovenské státní dunajské plavby činiti v oboru
vlastní působnosti jakákoliv opatření, která
vyplývají z povahy obchodního provozu jemu
tímto svěřeného.
Ředitelství československé státní dunajské
plavby jest podřízeno přímo ministerstvu ob
chodu, jemuž podává zprávy o své činnosti,
svých potřebách a všeobecném obchodním
stavu.
Každoročně předkládá účet ministerstvu ob
chodu a Nejvyššímu účetnímu kontrolnímu
úřadu.
Ve věcech technických a technicko-administrativních řídí se Ředitelství předpisem §u 1,
odst. 10.,' nařízení ze dne 1. července 1920,
č. 416 Sb. z. a n.
§ 3.
V čele Ředitelství československé státní du
najské plavby jest státní úředník s titulem
ředitele, kterého pověří touto funkcí ministr
průmyslu, obchodu a živností v dorozumění
s ministrem s plnou mocí. Týž ministr přidělí
mu potřebný personál pro službu technickou,
administrativně-komerční a nauticko-dopravní ze státních zaměstnanců svého oboru.
Ostatní potřebné úřednictvo a zřízenectvo jest
smluvní a přijímá a propouští je v rámci
organisačního řádu stanoveného minister
stvem průmyslu, obchodu a živností v doroz
umění s ministerstvem s plnou mocí, Ředitel
ství po schválení ministerstvem průmyslu, ob
chodu a živností a ministerstvem financí.'
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr průmyslu, obchodu
a živností v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
L. Novák v. v.

494.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 4. prosince 1921
o dojednání úmluv pro podniky podpořené
ze státního melioračního fondu.
Na základě §u 3, předposledního odstavce,
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n. z roku 1920, vyhlašuji, že mezi minister
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stvem zemědělství, příslušným zemským
(správním) výborem a zájemníky dojednány
byly úmluvy o úhradě nákladu, provádění a
udržování pro tyto podniky:
I. Meliorační podnik vodního
družstva v Lipové, pol. okres
Holešov:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad .................^........................
(úprava odpadů 116.600 K,
meliorace 610.100 K).
Udržovací fond............................
(na udržování úprav odpadů
9.000 K, na udržování meliorací 22.000 K).

726.700 K
31.000 K

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu odpadů 40% až do
částky ......................................
46,640 K,
na meliorace 30% aždo částky' 183.030 K,
na udržování odpadů 40 %
v částce ....................................

3.600 K,

na udržování meliorací 30%
v částce ..................................
6.600 K.
Příspěvek z prostředků mor. zem. výboru:
na úpravu odpadů 30% až do
částky ......................................
34.980 K,
na meliorace 20% aždo částky 122.020 K,
na udržování odpadů 30 %
v částce ....................................
2.700 K,
na udržování meliorací 20 %
v částce . .....................................
4.400 K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fonduuhradí vodní družstvo.
II. Meliorační

podnik

vodního

družstva v Násob ňrkách-Vísce,
pol. okres Litovel:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ........................................... 637.500 K
(úprava odpadů 160.000 K,
meliorace 477.500 K).
Udržovací fond............................
23.000 K
(na udržování úprav odpadů
8.000 K, na udržování melio
rací 15.000 K).
Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu odpadů 40% až do
částky .......................................

64.000 K,

na meliorace 30 % až do
částky ......................................

143r.250 K,
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na udržování odpadů 40%
v částce ...................................
na udržování meliorací 30 %
v částce .....................................

8.200 K,
4.500 K.

Příspěvek z prostředků mor. zem. výboru:
na úpravu odpadů 30% až do
částky .......................................
48.000 K,
na meliorací ^,0% až do částky
95.500 K,
na udržování odpadů 30%
v částce .....................................
2.400 K,
na udržování meliorací 20%
v částce .....................................
3.000 K,
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.
III. Meliorační podnik vodního
družstva v Re n otech, pol. okres
Šternberk:
Rozpočtený celkový stavební náklad ........................................... 1,219.000 K
(úprava odpadů 289.000 K,
meliorace 930.000 K).
Udržovací fond ..........................
56.000 K
(na udržování úprav odpadů
21.000 K, na udržování melio
rací 35.000 K).
Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu odpadů 30% až do
částky .......................................
86.700 K,
na meliorace 20%až do částky
na udržování odpadů 30 %
v částce .....................................
na udržování meliorací 20 %
v částce .....................................

186.000 K,
6.300 K,
7.000 K.

Příspěvek z prostředků mor. zem. výboru:
na úpravu odpadů 30% až do
částky .......................................
86.700 K,
na meliorací 20%až do částky
186.000 K,
na udržování odpadů 30 %
v částce .....................................
6.300 K,
na udržování meliorací 20 %
v částce .....................................
7.000 K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.

IV. Úprava řeky Dřev nice ve
Zlíně, pol. okres Uher. Hra
diště:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ........................................... 4,131.000 K.
Udržovací fond ............................ 150.000 K.
Příspěvek státního melioračního fondu:
ku stavebnímu nákladu 50% až
do částky .................................. 2,065.500 K,
k udržovacímu fondu 50 %
v částce .............................
75.000
Příspěvek z prostředků mor. zem. výboru:
ku stavebnímu nákladu 35% až
do částky ................................ 1,445.850 K,
k udržovacímu fondu 35 %
v částce ........................................
52.500K.
Příspěvek města Zlína:
ku stavebnímu nákladu 15 %
nejméně ....................................... 619.650,K,
k udržovacímu fondu 15 %
v částce ........................................
22.500K.

V.

Hrazení Zlatého potoka

v Třemošnici, pol. okres
Čáslav:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ........................................... 2,400.000 K.
Udržovací fond .......................... 120.000 K.
K úhradě stavebního nákladu přispějí:
státní meliorační fond 70 % až
do částky ................................ 1,680.000 K,
zemský správní výbor český
25% až do částky................... 600.000 K,
nadační velkostatek Ronov 5 %
až do částky ............................ 120.000 K.
Udržovací fond uhradí:
84.000 K,
okresní správní komise v Čáslavi
20.000 K,
nadační velkostatek Ronov ....
5.000 K,
obec Třemošnice ........................
Josef černohub, mlynář v Tře6.000 K,
mošnici .....................................
4.000 K,
firma Čáp a spol. v Hedvíkově
prof. dr. Jan Krčmář v Třemoš1.000 K.
nici .............................................
Staněk v. r.

Státní tiskárna v Praze.

