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297.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 30. září 1922

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

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

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kopřivnici, okres 

Nový Jičín:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ....................................... 960.000 K.

Udržovací fond........................... 30.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ku stavebnímu nákladu až
do částky......................  288.000 K,

30% k udržovacímu fondu v
částce ..................................... 9.000 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% ku stavebnímu nákladu až
do částky................................. 192.000 K,

20% k udržovacímu fondu v
částce .............   6.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potoka a odpadů 40%
až do částky........................... 119.600 K,

na meliorace 30% až do částky 264.900 K,

na udržování regulace a úprav
odpadů 40% v částce............ 11.200 K,

na udržování meliorací 30%
v částce .. ............................... 9.900 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu potoka a odpadů 30%
až do částky........................... 89.700 K,

na meliorace 20% až do částky 176.600 K,

na udržování regulace a úprav
odpadů 30% v částce.............. 8.400 K,

na udržování meliorací 20%
v částce................................... 6.600 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v NovéBélé, okresMor. 

O s t r a v a:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ....................................... 2,716.000 K

(úprava potoka Syfu 216.000 
korun, meliorace 2,500.000 K).

Udržovací fond ......................... 85.000 K

(na udržování regulace 20.000 
korun, na udržování meliorací
65.000 K).

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v L i t o h o ř i, okres Mo

ravské Budějovice:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ...................................... 1,182.000 K

(úprava potoka Rokytné a od
padů 299.000 K, meliorace
883.000 K).

Udržovací fond.......................... 61.000 K
(na udržování regulace a úprav 
odpadů 28.000 K, na udržování 
meliorací 33.000 K).

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potoka Syfu 40% až
do částky ......................... 86.400 K,

na meliorace 30% až do částky 750.000 K,

na udržování regulace 40%
v částce ................................... 8.000 K,

na udržování meliorací 30%
v částce ................................... 19.500 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu potoka Syfu 30% až
do částky.................... 64.800 K,

na meliorace 20% až do částky 500.000 K,
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na udržování regulace 30%
v částce ..................................... 6.000 K,

na udržování meliorací 20%
v částce ................................... 13.000 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VT. Me 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Herticích, okres 

Opava:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ......................................... 509.700 K.

Udržovací fond ......................... 22.000 K.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tylovicích-Hážovi-

cích, okres Val. Meziříčí:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ......................................... 441.800 K.

Udržovací fond ......................... 17.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% ku stavebnímu nákladu až 
do částky................................. 176.720 K,

40% k udržovacímu fondu 
v částce ................................. 6.800 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% ku stavebnímu nákladu až 
do částky................................. 178.720 K,

40% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 6.800 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

V. Meliorační podnik vodního 
družstvavZubří, okresValašské

Meziříčí:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ......................................... 370.000 K.

Udržovací fond ......................... 12.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ku stavebnímu nákladu až 
do částky ............................. 129.500 K,

35% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 4.200 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% ku stavebnímu nákladu až 
do částky ............................. 129.500 K,

35% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 4.200 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ku stavebnímu nákladu až 
do částky.................................. 152.910 K,

30% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 6.600 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% ku stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 101.940 K,

20% k udržovacímu fondu
v částce ................................. 4.400 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VII. Regulace řeky Litavy v Brán- 
kovicích, prováděná vodním 
družstvem I. ve Slavkově, okres

Vyškov:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ..........................................1,665.000 K.

Udržovací fond .................  168.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% ku stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 666.000 K,

40% k udržovacímu fondu 
v částce ...................  66.400 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% ku stavebnímu nákladu až 
do částky ............................. 499.500 K,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ................................. 49.800 K.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VIII. Zahrazení strže v Polešovi- 
cích, okres Uherské Hradiště:

Rozpočtený celkový stavební ná
klad ......................................... 470.000 K.

Udržovací fond ......................... 37.600 K.

161'



1352 Sbírka zákonů a nařízení, č. 298.

Stavební náklad se uhradí: § 5.

příspěvkem obce Polešovic ve
výši 24% až do částky .... 112.800 K,

příspěvkem státního meliorač- 
ního fondu ve výši 70% ná
kladu, příspěvkem obce nekry1 
tého, až do částky .............. 250.040 K,

příspěvkem moravského zemské
ho výboru ve výši 30% ná
kladu, příspěvkem obce nekry
tého, až do částky .............  107.160 K.

Udržovací fond uhradí: 

státní meliorační fond částkou.. 22.540 K,

zemský výbor moravský částkou 9.660 K, 
obec Polešovice částkou .......... 5.400 K.

Staněk v. r.

298. _
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. října 1922,
jímž se částečně mění nařízení vlády re
publiky československé ze dne 9. září 1922, 
č. 263 Sb. z. a n., o prodejních cenách lihu.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Článek I.

Nejvyšší cena lihu denaturovaného obec
ným prostředkem denaturačním ve velkém, 
t. j. při celkové dodávce přes 460 hl°,
jest ................................................  Kč 450—
za 1 hl alkoholu (100 hl°), včetně denatu- 
račních prostředků a kontrolního poplatku.

Tato základní cena zvyšuje se při dodávce 
460 hl° obecně denaturovaného lihu a níže 
takto:

nad 176 až do včetně 460 hl° .... Kč 465-—

nad 80 až do včetně 176 hl° .... Kč 470 —

nad 25 až do včetně 80 hl° .... Kč 480 —

§ 6.

Pro drobný prodej obecně denaturovaného 
lihu v množství 25 litrů a níže platí tyto
nejvyšší ceny:

při prodeji alespoň 1 litru .............  Kč 5-50

při prodeji méně než 1 litru, avšak
alespoň půl litru .........................  Kč 2-80

za půl litru,

při prodeji méně než půl litru jžč. .1 
za čtvrt litru bez nádoby.

Líh obecně denaturovaný musí býti prodá
ván v té stupňovitosti, v jaké prodavač jej 
obdržel, ne však v nižší než 90 objemových 
procent měřeno při + 12°R.

§§ 4, 5 a 6 nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 9. září 1922, č. 263 Sb. 
z. a n., se zrušují a na jich místo nastupují 
tato ustanovení:

§ 4.
Nejvyšší cena čistého daněprostého lihu 

pro spotřebu tuzemskou při dodávce nad
460 hí° v jedné nádobě jest

a) k účelům vědeckým .......... Kč 750-—
b) k výrobě octa .................  Kč 780-—
c) k účelům průmyslovým 

(k zvláštní denaturaci v 
podniku odběratelově) .... Kč 450-—

za 1 hl alkoholu (100 hl°).
Tyto základní ceny zvyšují se při dodávce 

pod 460 hl° v jedné nádobě poměrně dle ná
sledujícího § 5.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. li
stopadu 1922 a jeho provedením pověřují se 
ministři financí a pro zásobování lidu.

švehla v. r.
Šrámek v. r. 
Habrman v. r. 
Bechyně v. r, 
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.

Dr. Rašín v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r,
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.


