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224.
Vyhláška ministerstva financí v dohodě 
s ministerstvem pošt a telegrafů a nej-

vyšším účetním kontrolním úřadem 
ze dne 17. prosince 1928

o sproštěm celního úřadu v Brně pokladniční 
činnosti pro úřad pro vyměřování poplatků 

v Brně.

Dnem 1. ledna 1929 sprošťuje se celní úřad 
v Brně .povinnosti obstarávali pokladniční 
činnost úřadu pro vyměřování poplatků 
v Brně, která mu byla uložena výnosem mini
sterstva financí z 12. srpna 1899, č. 34366.

Počínajíc týmž dnem nutno platili veškeré 
kolkové a přímé poplatky a dávky, splatné až 
dosud u celního úřadu v Brně bud’ na základě 
platebních rozkazů nebo jiných vyzvání úřadu 
pro vyměřování poplatků v Brně anebo poně- 
vadž náležejí v obor působnosti úřadu pro vy
měřování poplatků, toliko šekovým řízením po
štovního úřadu šekového, a to buď šekovými 
vplatními lístky neb odúčtovacím (clearingo
vým) řízením, na účet úřadu pro vyměřování 
poplatků v Brně. Příslušné účtování těchto 
poplatků a dávek přikazuje se účetní odbočce 
tohoto úřadu.

Agenda finančních deposit úřadu pro vy
měřování poplatků v Brně (deposita cenných 
papírů a vkladních knížek k zajištění svrchu 
řečených poplatků) přenáší se dnem 1. ledna 
1929 na zemskou finanční pokladnu v Brně.

Dr. Vlasák v. r.

225.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 21. prosince i928, 
jíž se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 
28. června 1928, čís. 92 Sb. z. a n., kterým se 
mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 
14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n., o orga- 

nisaci politické správy.

V zákoně ze dne 28. června 1928, čís. 92 
Sb. z. a n., kterým se mění hlava druhá, od
stavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, 
čís. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické 
správy, vyhlášeném v částce 34. Sb. z. a n., 
jest v § 1, řádce 4., slovo „Moravsko-slezské" 
nahraditi slovem „Moravskoslezské".

černý v. r.

226.

Vládní nařízení 
ze dne 29. prosince 1928, 

kterým se vydávají předpisy o podávání žá
dostí za finanční podporu elektrisace Venkova 

a o postupu při jejich vyřizování.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2, odst. 4., zákona ze dne 1. července 
1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře 
elektrisace venkovaA ve znění zákona ze dne 
28. června 1928, č. 112 Sb. z. a n.:

žádosti místních elektráren
ských družstev a venkovských 

obcí.

§ I-
(:l) Místní elektrárenská družstva a ven

kovské obce mohou žádati za poskytnutí pří
spěvků na náklady spojené s výstavbou trans
formačních stanic a sekundárních rozvodných 
sítí spolu s domovními přípojkami až k elek
troměru, pokud tyto náležejí vlastníku sekun
dární rozvodné sítě, a to ať jde o odběr elek
trické energie od elektrického podniku všeuži- 
tečného či od podniku bez práva všeužiteč- 
nosti. Přípojkou rozumí se nej kratší přívod 
elektrické energie k obytnému domu. K těmto 
nákladům patří také náklady na zřízení ve
řejného osvětlení, dále vydání spojená s opa
třením projektů a s úředními komisemi a 
úředními dozory až do výše 4% úhrnného ná
kladu zjištěného při kolaudaci podporované 
stavby.

(2) žádost (v prvopise s jedním opisem) 
budiž podána podle vzorce předepsaného mi
nisterstvem veřejných prací, který žadateli 
vydá za režijní cenu okresní úřad. V žádosti 
budiž uveden počet obyvatel a počet obytných 
budov (popisných čísel) v obci (v osadě), 
dále hospodářské, finanční a daňové poměry 
žadatelovy z tří posledních let a způsob 
úhrady stavebních nákladů. V žádosti obce 
budiž též uvedeno, že si opatřila schválení do- 
hlédacího úřadu k provedení sekundární roz
vodné sítě a k úhradě nákladů; družstvo udá 
v žádosti, že příslušná obec povolila rozvod 
elektrické energie po veřejném statku a že 
usnesení obecního zastupitelstva bylo schvá
leno dohlédacím úřadem. Dále budiž v žádosti 
uvedeno prohlášení, že žadatel splní veškeré 
podmínky při udělení finanční podpory mu 
předepsané, zejména podmínky stanovené 
tímto vládním nařízením.


