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254.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 20. října 1924 
o dojednání úmluv pro podniky podpořené 

ze státního melioračního fondu.

Podle § 3, předposledního odstavce, zákona 
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. 
z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze 
dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi 
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:

I- Meliorační podnik vodního 
družstva v Prasku, pol. okres 

novobydžovský.
Celkový rozpočtený stavební

náklad........................ . 1,140.070 Kč
(na úpravu odpadů 
142.860 Kč, na meliorace 
992.510 Kč, na opatření 
projektu pro úpravu od
padů 680 Kč a na opatření 
projektu pro meliorace 
4.020 Kč).

Udržovací fond................... 28.800 Kč
(na udržování úpravy od
padů 14.000 Kč, na udržo
vání meliorací 14.800 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadu až 
do částky ...... 57.144 Kč,

30% na meliorace až do 
částky . ......................... 297.753 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů . . . 272 Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace................... 1.206 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce .... 5.600 Kč,

30% na udržování meliorací
v částce............................. 4.440 Kč.

Příspěvek zemského sprá/ního výboru:
20% na úpravu odpadů až 

do částky........................ 28.570 Kč,
15% na meliorace až do 

částky............................. 148.877 Kč,
20% na opatření projektu

pro úpravu odpadů . . . 130 Kč,
15% na opatření projektu 

pro meliorace................... 603 Kč,
20% na udržování úpravy

odpadů v částce .... 2.800 Kč,
15% na udržování meliorací 

v částce ......................... 2.220 Kč.

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

úmluva dojednána dne 23. července 1924.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velkých Bílovicích, 

pol. okres hodonínský.
Schválený stavební náklad

podniku ......................... 2,177.613 21 Kč
(na úpravu odpadů 
1,052.675 Kč, na drenáž 
1,124.938 21 Kč).
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Udržovací fond ..... 39.500-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 22.500 Kč, na udržo
vání drenáže 17.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů 

v částce................... .... 421.070-— Kč,
30% na drenáž v částce . . 337.481-46 Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce .... 9.000-— Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce........................ 5.100-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu odpadů 

v částce........................  421.070-— Kč,
20% na drenáž v částce . . 224.987-64 Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce .... 9.000-— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce................... .... 3.400 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. července 1924.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva pro obce Martinice, 
žeranovice, Zahnašovice a Rud- 
slavice v Zahnašovicích, po1, 

okres holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku............................. 700.000— Kč
(na úpravu potoka a od
padů 290.000 Kč, na melio- 
race 410.000 Kč).

Udržovací fond................... 45.000 Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 35.000 Kč, 
na udržování meliorací
10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a od

padů až do částky . . . 101.500 Kč,
25% na meliorace až do 

částky............................. 102.500 Kč,
35% na udržování úpravy 

potoka a odpadů v částce 12.250 Kč,
25% na udržování meliorací

v částce ...... 2.500 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka a od

padů až do částky . . . 87.000 Kč,
20% na meliorace až do

částky............................. 82.000 Kč,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce 10.500 Kč,

20% na udržování meliorací
v částce ...... 2.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. srpna 1924.

IV. Meliorační podnik ve scelo- 
vacím obvodu obce Oseku nad 

Bečvou, pol. okres hranický.

Rozpočtený celkový stavební
náklad............................. 890.000 Kč
(na úpravu potoků 500.000 
Kč, na meliorace 390.000 
Kč).

Udržovací fond.................... 52.000 Kč
(na udržování úpravy po
toků 25.000 Kč, na udržo
vání meliorací 27.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% ha úpravu potoků až do
částky........... 200.000 Kč,

30% na meliorace až do
částky........... 117.000 Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků v částce i . . . 10.000 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ...... 8.100 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoků až do
částky........... 150.000 Kč,

20% na meliorace až do
částky........... 78.000 Kč,

30% na udržování úpravy
potoků v částce .... 7.500 Kc,

20% na udržování meliorací
v částce...... 5.400 Kc.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí scelovací výbor, pokud 
se týče obec Osek nad Bečvou.

úmluva dojednána dne 4. července 1924.
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V. Hrazení Veličky v Hranicích, 
p o 1. okres hranický.

Vyšší náklad na provedení
II. stavebního programu 1,075.445 Kč.

Udržovací fond . . . . . 120.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

55% k vyššímu nákladu až 
do částky........................... 591.495 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% k vyššímu nákladu až 
do částky........................... 876.406 Kc.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i celý udržo
vací fond uhradí město Hranice.

Úmluva dojednána dne 25. července 1924.

VI. úprava řeky Cézavy a poto
ka Dunávky vodním družstvem 
v B 1 u č i n ě, p o 1. okres husto

pečský.

Schválený vyšší náklad pod
niku ......................................211.165-61 Kč.

Udržovací fond pro celý 
podnik................................ • 75.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu 
v částce.................................... 84.466-24 Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce................................ 30.000-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% k vyššímu nákladu 
v částce.................................... 84.466-24 Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce................................ 30.000-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 30. června 1924.

VII. úprava Svod nice vodním 
družstvem v Chropyni, po 1. okres 

kroměřížsk ý.

Schválený vyšší náklad pod
niku ..................................... 253.28416 Kč.

Udržovací fond pro celý 
podnik ........ 115.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu 
v částce................................ 101.313 66 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce................................ 46.000— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k vyššímu nákladu 
v částce................................ 75.985 25 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce.......................... ..... 34.500— Kč.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 5. srpna 1924.

VIII. Meliorační podnik vo dní h o 
družstva pro Kotojedy, Těšno- 
v i c e a Kroměříž, p o 1. okres k r - 

m ě ř í ž s k ý.

Rozpočtený celkový sta
vební náklad..................... 537.000-— Kč
(na úpravu odpadů
155.000 Kč, na drenáž
382.000 Kč).

Udržovací fond ... • 26.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 19.000 Kč, na udržo
vání drenáže 7.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

Í0% na úpravu odpadů až do 
částky................................ 62.000- ke,

m®. /-] T»/eiTO Ó rj ar, riocflr-vr 1 14.000'-

40% na udržování úpravy 
odpadů v částce . . . -

30% na udržování drenáže 
v částce ................................

7.600— Kč, 

2.100— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do
částky................................

20 % na drenáž až do částky

80% na udržování úpravy 
odpadů v částce . . . •

20% na udržování drenáže 
v částce ................................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 25. června 1924.
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IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v B r u š p e r k u, p o 1. okres 

místecký.

Schválený vyšší náklad pod
niku ..................................... 207.461-13 Kč.

Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 24.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k vyššímu nákladu 
v částce................................ 62.238 33 Kč,

80% k udržovacímu fondu 
v částce ....... 7.200- — Kč

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k vyššímu nákladu 
v částce . . .

20% k udržovacímu fondu 
v částce . . .

41.492-22 Kč,

4.800— Kč.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 21. července 1924.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v M1 a d ě j o v ě, p o 1. okres 

moravskotřebovský.

Schválený vyšší náklad pod
niku .... 280.167 Kč.

Udržovací fond pro celý pod
nik .... 10.000 Kč.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v D r h o 1 ci, p o 1. okres 

novojičínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku..................... ..... . 466.000 Kč
(na úpravu potoka 86.000 
Kč, na drenáž 380.000 Kč).

Udržovací fond..................... 17.000 Kč
(na udržování úpravy po
toka 7.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až do 
částky................................ 34.400 Kč,

30% na drenáž až do částky 114.000 Kč,

40% na udržování úpravy 
potoka v částce .... 2.800 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce.............. 3.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoka až do 
částky............... 25.800 Kč,

20% na drenáž až do částky 76.000 Kč,

30% na udržování úpravy 
potoka v částce .... 2.100 Kč,

.'20% na udržování drenáže
v částce............... 2.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. srpna 1924.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k vyššímu nákladu 
v částce................................ 84.050 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce................................ 3.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k vyššímu nákladu 
v částce................................ 56.033 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce.......................... 2.000 Kč.

_ Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 10. července 1924.

XII. Meliorační podnik vodního
družstva v Petřvaldíku, pol. 

okres novojičínský.

Schválený vyšší náklad pod
niku .......................................... 859.096 Kč
(na úpravu odpadů 66.751 
Kč, na drenáž 792.345 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ........................................... 25.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 6.000 Kč, na udržo
vání drenáže 19.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu na
úpravu odpadů v částce . 26.700 Kč,
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30% k vyššímu nákladu na 
drenáž v částce . . . 237.708 Kč,

40% na udržování úpravy 
odpadů v částce .... 2.400 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ...... . 5.700 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k vyššímu nákladu na 
úpravu odpadů v částce . 20.025 Kč,

30% k vyššímu nákladu na 
drenáž v částce .... 237.703 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce .... 1.800 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce................................ 5.700 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 24. června 1924.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kojetíně, pol. okres 

přerovsk ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku................................ 637.000 Kč
(na úpravu odpadních po
trubí 127.000 Kč, na dre
náž 510.000 Kč).

Udržovací fond..................... 22.000 Kč
(na udržování odpadních 
potrubí 8.000 Kč, na 
udržování drenáže 14.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadních 

potrubí až do částky . . 50.800 Kč,
30% na drenáž až do částky 153.000 Kč,

40% na udržování odpad
ních potrubí v částce . . 3.200 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce........................... 4.200 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadních 

potrubí až do částky . . 38.100 Kč,
20% na drenáž až do částky 102.000 Kč,
30% na udržování odpad

ních potrubí v částce . . 2.400 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce........................... 2.800 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 25. června 1924.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tučíně, polit, okres 

přerovský.

Rozpočtený celkový stavební
náklad................................ 848.000 Kč
(na úpravu odpadů 85.000 

Kč, na drenáž 763.000 Kč).

Udržovací fond..................... 28.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 7.000 Kč, na udržo
vání drenáže 21.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až 
do částky........................... 29.750 Kč,

25% na drenáž až do částky 190.750 Kč,

35% na udržování úpravy 
odpadů v částce .... 2.450 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ...... 5.250 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až
do částky........................... 25.500 Kč,

20% na drenáž až do částky 152.600 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce . . . 2.100 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce........................... 4.200 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. července 1924.

XV. Meliorační podnik vodního 
družstva v š u m v a 1 d ě, pol. okres 

šternberský.

Schválený vyšší náklad pod
niku ....... 1,171.988-72 Kč
(na úpravu odpadů a be
tonového potrubí 127.615 
Kč 24 hal., na drenáž 
1,044.373 48 Kč).
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Udržovací fond pro celý
podnik................................. 44.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů a betonového po
trubí 18.000 Kč, na udržo
vání drenáže 26.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu na 
úpravu odpadů a betono
vého potrubí v částce . o 51.04610 Kč,

30% k vyššímu nákladu na
drenáž v částce ... 313.312 04 Kč,

40% na udržování úpravy 
odpadů a betonového po
trubí v částce...................... 7.200— Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ...... 7.800'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k vyššímu nákladu na 
úpravu odpadů a betono
vého potrubí v částce . . 38.284-57 Kč,

20% k vyššímu nákladu na 
drenáž v částce .... 208.874 70 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů a betonového po
trubí v částce .... 5.400-— Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce........................... 5.200-— Kč.

Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 5. srpna 1924.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hrušovanech, polit, 

okres znojemský.

30% na udržování úpravy 
odpadu v částce .... 1.800-— Kč,

20% na udržování drenáže
v částce *....................... 1.200-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadu
v částce........................... 19.342-51 Kč,

20% na drenáž v částce . 24.720-75 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadu v částce .... 1.800-— Kč,

20% na udržování drenáže
v částce........................... 1.200-— Kč.

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

úmluva dojednána dne 11. srpna 1924.

XVII. Rekonstrukce úpravy poto
ka Sikenice v km 0 00—5 912 vod
ním družstvem pro úpravu po
toků Podlužanky a Sikenice 

v Levicích, župa zvolenská.

Rozpočtený celkový náklad
rekonstrukčních prací . . 1,240.000 KČ.

Udržovací fond pro rekon
struovanou trať potoka 
Sikenice........................... 180.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na rekonstrukci potoka
až do částky...................... 868.000 Kč,

60% k udržovacímu fondu 
v částce................................. 108.000 Kč.

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

úmluva dojednána dne 15. července 1924.

Schválený celkový náklad
podniku................................ 188.078-81 Kč
(na úpravu odpadu 
64.475 05 Kč, na drenáž 
123.603-76 Kč).

Udržovací fond...................... 12.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padu 6.000 Kč, na udržo
vání drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadu 
v částce........................... 19.342 51 Kč,

20% na drenáž v částce . 24.720 75 Kč,

Dr. Hodža v. r.

255.
Vyhláška ministra sociální péče 

ze dne 14. listopadu 1924 
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží 

objednaného pro vojenskou správu.

Komise pro krejčovské práce, zřízená podle 
ministerského nařízení ze dne 16. listopadu 
1917, čís. 448 ř. z., pokud se týče minister
ského nařízení ze dne 9. března 1918, čís. 91


