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103. Nařízení, aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922, č, 36 Sb. z. a n,, kterým se povoluje
úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozem
kového úřadu na rok 1922.

108.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. března 1922,
aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922,
č. 36 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr
k úhradě zvýšených nákladů spojených s roz
šířením pracovního programu státního po
zemkového úřadu na rok 1922.
Na základě § 3 zákona ze dne 31. ledna
1922, č. 36 Sb. z. a n., se nařizuje:
§

1.

Státních prostředků povolených penízem až
do 100 mil. Kč na rok 1922 k úhradě zvýše
ných nákladů spojených s rozšířením pracov
ního programu státního pozemkového úřadu
na rok 1922 použije se a súčtují se při kap. IX.
tit. 6. takto:
Kap. IX. Předsednictvo ministerské rady
tit. 6. Státní pozemkový úřad.

Kap. IX. Předsednictvo ministerské rady
tit. 6. Státní pozemkový úřad.
Řádné příjmy.
§ 3. Provádění pozemkové reformy . . 80,410.500 Kč.

(Podrobný rozpočet uveden jest v příloze.)
§ 2.

Pro hospodaření úvěry uvedenými v § 1
platí předpisy finančního zákona pro rok
1922 a prováděcího nařízení k němu.
§ 3.
Státní dluh z úvěrní operace provedené ve
smyslu § 2 zákona bude uhrazen zvýšenými
příjmy, plynoucími z provádění pozemkové
reformy v roce 1922 a v letech následujících.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedou je všichni ministři.

Státní výdaje.
Řádné
výdaje:
Kč
§1. Ústřední správa . 2,999.800

Mimoř.
výdaje:
Kč
993.100

T'T.
Kč
3,992.900

§ 2. Obvodové úřadov
ny a komise . . 15,624.100 2,465.000 18,089.100
§ 3. Provádění pozem
kové reformy . . 77,918.000
77,918.000
Úhrn . . . 96,541.900 3,458.100 100,000.000

Příjmy státního pozemkového úřadu ply
noucí z rozšíření pracovního programu sta
noví se takto:

Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
L.
Novák v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrhenský v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. šn ár v. r.,
též za ministra Dra Míčům.
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Příloha k nařízeni čís. 108 Sb. z. a n.

Státní výdaje.
Kap. 9. Předsednictvo ministerské rady. Tit. 6. Státní pozemkový úřad.
§ 1. Ústřední správa. (Podrobnosti).
Korun

Pol.
Řádné výdaje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15'
16
17
18
19

Osobní požitky stálého personálu............................ ..............................
Denní platy a mzdy..................................................................................
Platy smluvního personálu ....................................................................
Náhrady výloh členům správního výboru ...........................................
Úřední a kancelářské potřeby ...............................................................
Diety a cestovné......................................................................................
Úřední oděv zřízenců ........................... .................................................
Odměny a výpomoci . , .........................................................................
Honorář za překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků...................
Příspěvky na nemocenské a úrazové pojištění.....................................
Příspěvky pensijní za smluvní .personál...............................................
Dotace pro knihovnu a na revuální časopisy................................... .
Nájemné ................................................................................................
Náklad na věstník , ..........................................................................
Náklad na publikační a propagační činnost.........................................
Za tiskopisy ............................. ..............................................................
Telegrafní a telefonní poplatky.............................................................
Výdaje na studijní cesty.......................................................................
Různé výdaje . , . ................................................................................
Řádné výdaje (úhrn) . . . ................

360.000
188.800
510.000
—

600 000
240 ono
200 OOO
7.000
24.000
__

50.000
_

ouu.uuu
20.000
—
1UU.UUU
2,999.800

Mimořádné výdaje:
■

20

Přídavky státním zaměstnancům:

21
22

a) drahotní přídavky..........................................................................
b) mimořádné výpomoci....................................................................
c) nouzové výpomoci............................................................................
Na zařízení státního nozemkového úřadu...........................................
Na zařízení knihovny..............................................................................

13.500
39.600
640.000
300.000

Mimořádné výdaje (úhrn)......................

993.100

§ 1. (úhrn) ......................

3,992.900

_
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Státní výdaje.
Kap. 9. Předsednictvo ministerské rady. Tit, 6, Státní pozemkový úřad,
§ 2. Obvodové úřadovny a komise. (Podrobnosti.)
Korun

Pol.

Řádné výdaje:

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

Osobní požitky ................................................... .
Denní platy a mzdy.........................................................
Platy smluvního personálu ......................................
Náklady výloh,členům poradních sborů.......................
Úřední a kancelářské potřeby .....................................
Diety a cestovné.............................................................
úřední oděv sluhů .........................................................
Odměny a výpomoci................... ............................ . •
Příspěvky na nemocenské a úrazové pojištění..........
Příspěvky pensijní za smluvní personál.....................
Nájemné ...............................-......................................
Různé i výdaje .................................................................
Řádné výdaje (úhrn)

921.50.0
8,580.600
1.700.000
2.400.000

.

1 200.000
22.000

300.000
380.000
120.000

15,624.100

Mimořádné výdaje:

13

14
15

Přídavky státním zaměstnancům:
a) drahotní přídavky ........ .............................................................
b) mimořádné výpomoci ..................................................................
c) mimořádné přídavky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi . . . .
d) nouzové výpomoci..........................................................................
Náklady na technické přístroje a pomůcky...........................................
Náklady na zařízení úřadoven............................................................... .

90.000
264.000
110.000
1,864.000
242.000
395.000

Mimořádné výdaje (úhrn) ...................... ' 2,465.000
§ 2. (úhrn) ...................... 18,089.100
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Státní výdaje.
Kap. 9. Předsednictvo ministerské rady. Tit. 6. Státní pozemkový úřad.
§ 3. Provádění pozemkové reformy. (Podrobnosti.)
Pol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Korun
Řádné výdaje:

3% úrok z přejímací ceny za půl roku...................................................
1/2% úmoru z téhož obnosu a za tutéž dobu.........................................
V^°/o správní příspěvek náhradovým bankám z téhož obnosu a za
tutéž dobu ............................................................................................
Za hotové převzaté zabrané nemovitosti........................... ...................
Splátky na kapitály zapsané v náhradových knihách..........................
Koupě zařízení, zásob a investice s převzatým majetkem..................
Projekty a vzorné stavby.......................................................................
Splátka pro všeobecný fond kolonisační.................................................
Refundace 10% a 14% poplatku dle §u 61 příděl, zákona ve pro
spěch všeobecného fondu kolonisačního z rozpočtových roků 1919
a 1920 ................................................................................................
Daně, přirážky a dávky veřejné z pronajaté půdy.............................
Rádné výdaje (úhrn) ......................

5,220.000
870.000
870.000
37,000.000
18,958.000
10,000.000
4,000.000
—

1,000.000
77,918.000

Mimořádné výdaje:

11
12

Fond náhradový ......................................................................................
Příspěvek „Všeobecnému pensijnímu ústavu", v Praze dle §u 73
náhrad, zákona ....................................................................................
—
Mimořádné výdaje (úhrn) ......................
§ 3. (úhrn)............ .......... 77,918.000

Státní příjmy.
Kap. 9. Předsednictvo ministerské rady. Tit. 6. Státní pozemkový úřad.
§ 3. Provádění pozemkové reformy. (Podrobnosti.)
Pol.

Korun
Řádné příjmy:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Za nemovitosti prodané za hotové........................................................... 43,225.000
10% splátky za půdu prodanou na úvěr............................................... 8,612.500
4% annuity z přídělových cen za nemovitosti prodané na úvěr.......... 4,245.000
Pachtovné .............................................................................................. 1,480.500
Náhrada daní, přirážek a dávek z propachtované půdy...................... 1,000.000
Čistý výnos ze 112.000 ha děsů ............................................................. 9,847.500
Za inventář, zařízení, zásoby a investice............................................. 10,000:000
Za vzorné stavby .................................................................................... 2,000.000
Poplatky za propouštění ze záboru............................. ...........................
Rádné příjmy § 3. (úhrn) ...................... 80,410.500

Státní tiskárna v Praze.

