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99.

IDO.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 16. března 1922

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 10. března 1922

o úpravě celní sazby pro síran amonný saz.
čís. 599 g 2.

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.

Na základě § 2 zákona o celním území ze
dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., a či. II.
zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 Sb. z.
a n., nařizuje se:
§ 1.
Znění položky g sazebního čísla 599 celního
sazebníku, upraveného vládním nařízením ze
dne 19. prosince 1921, č. 460 Sb. z. a n., po
změňuje se takto:
599 g síran a chlorid amonný (salmiak) :

Na základě § 3, předposledního odstavce,
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n. z r. 1920, vyhlašuji, že mezi minister
stvem zemědělství, příslušným zemským
(správním) výborem a zájemníky dojednány
byly úmluvy o úhradě nákladu, provádění a
udržování pro tyto podniky:

Základní sazba Sou6initet
za 103 kg
součinitel

1. chlorid amonný (salmiak) 3'60
2. síran amonný................... 3’60

30
3

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a platnost jeho končí dnem 31. pro
since 1922. Provésti je ukládá se ministru fi
nancí ve shodě s ministrem obchodu a země
dělství.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman y. r.
černý v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.

I. Hrazení potoka V r c h 1 i c e
v o k r e s u kutnohorském a uhlířs k o-j anovickém:
Roznočtený celkový stavební ná
klad ..........................................3,000.000 K.
Udržovací fond ......................... 240.000 K.
K úhradě stavebního nákladu přispějí:
státní meliorační fond 70% až
do částky ................................ 2,100.000 K,
zemský správní výbor Český 20%
až do částky............................ 600.000 K,
okres kutnohorský 10% až do
částky ................................... 300.000 K.
Udržovací fond uhradí:
státní meliorační fond 30%
v částce ................................... 72.000
zemský správní výbor český 20%
v částce ................................... 48.000
okresní správní komise v Kutné
Hoře částkou ....................... 112.800
obec Velké Kralice částkou ....
7.200
37
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Meliorační podnik vodního
družstva v Bedihošti, okr. Pro
stějov:
Rozpočtený celkový stavební
náklad, jenž byl vzat za pod
klad pro podpoření podniku
z veřejných fondů ................ 737.448‘19 K
(regulace 320.712’IB K, meliorace 416.731*01 K).
Udržovací fond
............... 33.000*— K
(na udržování regulací 22.000
K, na udržování meliorací
11.000'— K).

II.

Příspěvek státního melioračního fondu:
na regulace 40% až do částky 128.284*87
na meliorace 30% až do částky 125.019*30
na udržování regulací 40%
v částce . .............................
8.800*—
na udržování meliorací 30%
v částce ...............................
3.300*—

K,
K,
K,
K.

Příspěvek z prostředků moravského zemského
výboru:
na regulace 30% až do částky 96.213*65 K,
na meliorace 20% až do částky 83.346*20 K,
na udržování regulací 30%
v částce............ 6.600*— K,
na udržování meliorací 20%
v částce ...............................
2.200*— K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.III.
Meliorační podnik vodního
družstva vLazcích
u Unčova,
pol. okr. Šternberk:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ........................................... 828.600 K
(regulace potoka Lukavce a
úprava odpadů 257.200 K, meliorace 571.400 K).
Udržovací fond ............................. 42.000 K
(na udržování regulace potoka
Lukavce a úprav odpadů 24.000
K, na udržování meliorací
18.000 K).
III.

Příspěvek státního melioračního fondu:
na regulaci a úpravu odpadů 40%
až do částky .............................. 102.880 K,
na meliorace 30% aždo částky . .171.420 K,
na udržování regulace a úprav od
padů 40% v částce .........
9.600 K,

na udržování meliorací 80%
v částce .....................................

5.400 K.

Příspěvek z prostředků moravského zemského
výboru:
na regulaci a úpravu odpadů 30%
až do částky ............................. 77.160 IC,
na meliorace 20% až do částky . . 114.280 K,
na udržování regulace a úprav od
padů 30% v částce................... 7.200 K,
na udržování meliorací 20%
v částce ..................................... 3.600 K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.
IV. Meliorační podnik vodního
družstva v Beřnaticích II., okr.
Nový Ji č í n:
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ...........................
1,051.000 K.
Udržovací fond .........................
30.000 K.
Příspěvek státního melioračního fondu:
k stavebrímu nákladu 30% až
do částky .................
315.800 K,
k udržovacímu fondu 30%
v částce ...............
9.000 K.
Příspěvek z prostředků moravského zemského
výboru:
ku stavebnímu nákladu 20% až
do částky ............................. 210.200 K,
k udržovacímu fondu 20%
v částce .................................... 6.000 K.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu
uhradí vodní družstvo.
Staněk v. r.

101.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 11. března 1922
o smlouvách a úmluvách světového spolku
poštovního, sjednaných v Madridě 30. listo
padu 1920.
Na základě usnesení ministerské rady z 9.
září 1921 ratifikoval president republiky ratifikační listinou ze dne 23. listopadu 1921
smlouvy a úmluvy světového spolku poštov
ního sjednané v Madridě dne 30. listopadu

