851

Ročník 1924,

Sbírka zákonů a nařízení
síáíti

českoslovensltét*©.

Částka 72.
Obsah:

Vydána dne 3. července 1924.

(142.—144.) 142. Nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakouskouherské koruny, z pojišťovacích smluv s řišsko-německými soukromými pojišťovnami. —
143. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračniho fondu, —
144. Zákon o inkompatibilitě (neslučitelnosti).
_______

142

.

Vládní nařízení
ze dne 27. června 1924
o přerušeni sporů pro peněžité závazky, zně
jící na rakousko-uherské koruny, z pojišťo
vacích smluv s řišsko-německými soukromými
pojišťovnami.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922,
č. 207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání po
hledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky
československými a cizími, a podle zákona ze
dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým
se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě
mimořádných poměrů způsobených válkou:
§ IPeněžité závazky z pojišťovacích smluv
mezi řišsko-německými soukromými pojišťov
nami a těmi pojištěnci nebo jinými oprávně
nými, kteří měli dne 26. února 1919 své řádné
bydliště na území československé republiky,
sjednaných generálními representacemi říšsko-německých pojišťoven v bývalém Rakousko-Uhersku se splništěm ua území bý
valého Rakousko-Uherska, které staly se
splatnými před 26. únorem 1919 anebo které
pocházejí z pojišťovacích smluv před 26. únonem 1919, nelze po dobu platnosti tohoto na
řízení prozatím soudně vymáhati, znějí-li na
rakousko-uherské koruny a je-li spornou
měna, ve které tyto závazky mají býti plněny.
§ 2.
Soudní řízení, v němž tyto nároky jsou
uplatňovány, jest přerušiti z moci úřední nebo
ua návrh.

§ 3.
Exekuce a prozatímní opatření pro tyto po
hledávky jsou po dobu platnosti tohoto na
řízení nepřípustný. Exekuční řízení, jež bude
již zahájeno v den, kdy toto nařízení nabude
působnosti, jest zatím zastaviti buď z moci
úřední nebo na návrh.
§ 4.
Zatímním zastavením nebo přerušením pře
ruší se lhůty promlčecí a jiné lhůty.
§ 5.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a zůstává v platnosti do 31. pro
since 1924.
(2) Provede je ministr spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.

.
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Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 31. května 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené
ze státního melioračniho fondu.
Podle §u 3, předposledního odstavce, zá
kona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z.
a n z r. 1920, jímž se mění ustanoveni zá
kona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvele
bení zemědělství stavbami vodními, vyhla112
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suji, že mezi ministerstvem zemědělství,
zemským (správním) výborem (komisí) a
zájemníky dojednány byly úmluvy o úhradě
nákladu provádění a udržování pro tyto
podniky:

III. úprava ZákolanskéKo a Zvo1 e ň o v s k é h o p o t ok a v Kralupech
nad Vit.,
pol.
okres Kralupy
nad Vit.

I. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva
pro
Přerov n./L. a
okolí, pol. okres českobrodský.

Rozpočtený stavební náklad . 1,487.200 Kč
(na
regulace
1,485.410
Kč, na opatření projektu
1.790 Kč).
Udržovací fond ...... 22.000 Kč.

(úmluva o udržování podniku.)
Udržovací fond........................... 206.000 Kč
(na udržování úpravy poto
ků a odpadů 155.000 Kč, na
udržování meliorací 51.000
Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce . . 62.000 Kč,
30% na udržování meliorací
v částce................................ 15.300 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce . . 46.500 Kč a
20% na udržování meliorací
v částce................................ 10.200 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
II. Úprava potoka Kačky v km
1.300—1.874 a zahrazení potoka
nad km 0.00 ve Spořících, pol.
okres chomutovský.
Rozpočtený celkový stavební ná
klad ......... 673.000 Kč
(úprava potoka 593.100 Kč,
zahražení potoka 79.900 Kč).
Udržovací fond ...... 50.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
45% ke stavebnímu nákladu až
do částky................................. 302.850 Kč,
45% k udržovacímu fondu
v částce...................................... 22.500 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákladu až
do částky................................. 201.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce...................................... 15.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Spořiče.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na regulace až do částky
20% na opatření projektu . .

297.082 Kč,
358 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na regulace až do částky

297.082 Kč,

20% na opatření projektu . .
358 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i celý
udržovací fond uhradí město Kralupy n. Vit.
IV. Meliorační podnik vodního
družstva
v
Bříšťanech,
pol.
okres novopacký.
Schválený celkový stavební

náklad........................

69.95410 K

(na meliorace 67.222-57 K,
na
opatření
projektu
2.731-53 K).
Udržovací fond.....................

9.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce . 13.444-51 K,
20% na opatření projektu .

.

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

546-31 K,
1.800-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce
20% na opatření projektu .

.
.

15% k udržovacímu fondu
v částce................................

13.444-51 K,
546-31 K,
1.350-— Kc.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
V. Meliorační podnik vodního
družstva v Jahodné, pol. okres
novopacký.
Schválený
náklad

celkový stavební
.......

5.594-68 K
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(na meliorace 5.224-68 K,
na
opatření
proj ektu
370 K).
Udržovací fond.......................

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce .
1.611-42 K,
20% na opatření projektu . .
61-30 K,
800-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce .
1.044-93 K,
20% na opatření projektu .
74-— K,
20% k udržovacímu fondu
v částce................................
160 — Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce .
1.044-95 K,
20% na opatření projektu .
74-— K,
15% k udržovacímu fondu
v částce.................................

120-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VI. Meliorační podnik vodního
družsta v Milovicích, pol. okres
novopacký.

Schválený celkový stavební
náklad............................. 64.150 14 K
(na meliorace 61.469-18 K,
na opatření projektu
2.680 96 K).

Udržovací fond.............. 12.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce . 12.293-84 K,
20% na opatření projektu . .
536-20 K,
20% k udržovacímu fondu
v částce..................... 2.400-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce . 12.293-84 K,
20% na opatření projektu . .
536 20 K,
10% k udržovacímu fondu
v částce..................... 1.800-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VII. Meliorační podnik vodního
družstva v Ostrově, pol. okres
novopacký.

Schválený celkový stavební

náklad.........................
(na meliorace 8.057-12 K,

11 a

opatření

306-50 K).
Udržovací fond

8.363-62 K

projektu
.....

1.400— Kč.

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

280-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce .
1.611-42 K,
20% na opatření projektu . .
61-30 K,
15% k udržovacímu fondu
v částce

210-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Sukoradech, pok
okres novopacký.
Schválený celkový stavební
náklad.....................................
(na meliorace 62.174-39 K,
na
opatření
proj ektu
1.944 K).
Udržovací fond.....................

64.118-39 K

10.500— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce . 12.434-88 K,
20% na opatření projektu . .
388-80 K,
20% k udržovacímu fondu
v částce................................ 2.100—

Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce . 12.434-88 K,
20% na opatření projektu . .
388-80 K,
15% k udržovacímu fondu
v částce................................

1.575-

Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva v T ř e b i h o š t i - D e htově, pol. okres novopacký.
Schválený celkový stavební
náklad................................
(na meliorace 27.217-24 K,
na
opatření
projektu
734 40 K).
Udržovací fond „ . . . .

27.951-64 K

6.000— Kč.
112*
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Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na meliorace v částce

.

5.443-45 K,

20% na opatření projektu .

.

146-88 K,

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

1.200-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace v částce

.

5.443-45 K,

20% na opatření projektu ,
.
15% k udržovacímu fondu
v částce................................

146-88 K,
900-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
X. Meliorační podnik vodního
družstva ve Vosicích, pol. okres
pardubický:
Schválený celkový stavební
náklad................................ 363.788-76 K
(na regulace 56.35787 K,
na meliorace 307.430-89 K).
Udržovací fond..................... 90.000-— Kč
(na udržování regulací
50.000 Kč, na udržování
meliorací 40.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na regulace v částce . 16.907-36 K,
20% na meliorace v částce . 61.48618 K,
30% na udržování regulací
v částce................................ 15.000-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce................................
8.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na regulace v částce . 16.907-36 K,
20% na meliorace v částce . 61.486-18 K,
30% na udržování regulací
v částce................................ 15.000-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce................................
8.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XI. Meliorační podnik vodního
družstva v Rovni, pol. okres
Rychnov n. Kněžnou.
Rozpočtený stavební náklad . 512.500-— Kč
(na meliorace 510.51570
Kč, na opatření projektu
1.984-30 Kč).

Udržovací fond

.....

13.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na meliorace až do část
ky . . ................................ 153.154 71 Kč,
30% na opatření projektu
.
595-29 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce............
3.900-—

Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na meliorace až do část
ky ........................................... 127.628-93 Kč,
25% na opatření projektu . .
496 07 Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce............
3.250—

Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XII. Meliorační podnik vodního
družstva ve Voděradech-Uřinovících, pol. okres Rychnov
n. Kněžnou.
Schválený celkový stavební
náklad................................
Udržovací fond......................

53.224 05 K.
9.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% ke stavebnímu nákladu
v částce................................
20% k udržovacímu fondu
v částce................................

10.644-80 K,
1.800— Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:
20% ke stavebnímu nákladu
v částce................................
20% k udržovacímu fondu
v částce................................

10.644-80 K,
1.800— Kc.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XIII. úprava T r k m a n k y v o d n i nr
družstvem v Podivín ě, pol,

okres hodonínský.
Schválený celkový stavební
náklad................................ 3,923.93317 Kc.
(Ze státního melioračního
fondu podpořen pouze ná
klad 3,633.938 31 Kč.)
Udržovací fond ..... 200.000Kč.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 844.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k nákladu per
3,633.938 31 Kč v částce 1,453.575 32 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce...........................

80.0Ó0'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k nákladu per
3,923.93317 Kč v částce 1,569.573-26 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce...........................
80.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XIV. Měli o r ační podnik vodního
družstva v Jer síně, pol. okres
velkomeziříčský.
Rozpočtený stavební náklad . . 246.000 Kč.
Udržovací fond.........................

6.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ....
86.100 Kč,
35% ^ k udržovacímu fondu
v částce . . . . .
2.100 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky................................ 86.100 Kč,
35% ^ k udržovacímu fondu
v částce . .
2.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
XV. Hrazení bystřin ve Slezsku.
(Stavební program pro období
1924—1927.)
Celkový rozpočet zahrazovacích ^ prací ve Slezsku,
které tvoří stavební pro
gram pro čtyřletí 1924 až
1927, činí........................... 5,400.000 Kč.
Vzhledem k očekávatelnému
Poklesu cen zajišťuje se
Úmluvou na provedení to
hoto stavebního programu
oastka nejvýše 5,000.000
HOj která se uhradí:
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65%ním příspěvkem státní
ho melioračního fondu až
do částky........................... 3,250.000 Kč a
35%ním příspěvkem zemské
správní komise pro Slez
sko až do částky .... 1,750.000 Kč.
K udržování zahrazovacích
prací tvořících stavební
program pro období 1924
až 1927 zřídí se udržovací
fond v částce.....................
k němuž přispěje státní
meliorační
fond
65%
v částce................................
zemská správní komise pro
Slezsko 35% v částce

400.000 Kč,

260.000 Kč a
140.000 Kč.

Náklad na udržování zahrazovacích prací
pxwedených do konce roku 1923 na podkladě
zákona ze dne 28. července 1906, č. 37 slez.
z. z., uhradí se každoročně podle potřeby po
lovicí ze státního melioračního fondu a druhou
polovicí z prostředků zemské správní komise
pro Slezsko.
Dr. Hodža v. r.

144.
Zákon ze dne 18. června 1924
o inkompatibilitě (neslučitelnosti).
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
S členstvím v Národním shromáždění není
slučitelno ani vlastnictví podniků výdělečných,
ani účast na vedení nebo správě jejich, ani
účast ve vedení nebo správě jakéhokoliv sdru
žení na zisk zřízeného, jsou-li ony podniky
pebo sdružení v poměru dodavatele nebo od.běratele, pachtýře nebo propachtovatele ke státu,
ústavu, podniku nebo fondu státnímu nebo stá
tem spravovanému, nebo poskytují-li jim po
živnostensku úvěr nebo domáhají-li se, aby
některý z poměrů zde uvedených byl založen.
Neslučitelnosti není, kde zákon nebo pod
mínky obecně platné nebo napřed vyhlášené
umožňují i jiným zájemníkům, aby za stej
ných podmínek vstoupili v poměr v 1. odst.
uvedený, nebo jde-li o podniky obcí nebo ústa
vy, které podle zákona nebo svých stanov po
žívají záruky obce.

