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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
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•ř. z., usnesla se stanovití nové mzdové sazby 
za zhotovení blůzy, kalhot, pláště pro pěší, 
pláště pro jízdu, pláštěnky a nově zavedených 
kalhot vzor 24 takto:

Předmět V místech
Dílenská 

práce.
Domácká

práce
Kč | h Kč h

blůza I třídy
II. třídy

12
tl

22 13
12

44
10

65
78

14
93

9tí
56

kalhoty I. třídy
II. třídy

7
7

Stí
07

8
7

plášť pro 
pěší

I. třídy
II. třídy

20
18

18
12

22
19

plášť pro 
jízdu

I. třídy
II. třídy

21
19

78
60

23
21

pláštěnka I. třídy
II. třídy

9
8

19
27

10
9

11
10

kalhoty 
vzor 24

I. třídy
II. třídy

10
9

57
51

11
10

63
47

Místa I. třídy jsou: Velká Praha, Velké 
Brno, Prostějov, Boskovice a všechna místa, 
v nichž sídlí obchodní a živnostenská komora.

Místa II. třídy jsou: všechna ostatní místa.

Tyto mzdové sazby platí pro zhotovení 
oněch shora uvedených součástek vojenských 
stejnokrojů, jichž dodávky budou zadány po 
1. listopadu 1924.

Současně zrušují se sazby, jež byly pro vý
še jmenované druhy stanoveny vyhláškou 
ministra sociální péče ze dne 18. listopadu 
1922, čís. 337 Sb. z. a n.

Habrman v. r.

256.
Vládní nařízení 

ze dne 13. listopadu 1924 
o vyloučení některých bytů z povinnosti uby
tovací podle § 25 zákonů o ubytování vojska.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. května 1924, č. 118

Sb. z. a n., jímž se mění §§ 25 zákonů o uby
tování vojska, jakož i podle čl. V. zákona ze 
dne 11. června 1879, č. 93 ř. z., resp. uh. 
zák. čl. XXXVI z r. 1879 o ubytování vojska:

Čl. I.
Vládní nařízení ze dne 30. května 1924, 

č. 119 Sb. z. a n., kterým se provádějí §§ 25 
zákonů o ubytování vojska, doplňuje se v § 1 
odst. (2) takto:

Do výkazu o obsazovacím prostoru nebuď- 
tež však pro trvalé ubytování vojenských 
gážistů podle § 25 zák. pojímány:

a) byty (místnosti) v domech, přestav
bách, přístavbách a nástavbách domů, pro 
něž bylo uděleno nebo se udělí úřední stavební 
povolení po 27. lednu 1917, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi po 12. listopadu 1916, 
a v jiných domech místnosti, které byly nově 
zřízeny teprve po 30. dubnu 1924;

b) takové byty (místnosti), za které jejich 
majitelé zřídili byty (místnosti) náhradní 
podle § 9 zákona ze dne 30. října 1919, č. 592 
Sb. z. a n., o zabírání bytů obcemi.

čl. II.
Pokud byly byty (místnosti) uvedené 

v předcházejícím článku do výkazu o obsa
zovacím prostoru již pojaty, nebuďtež^k trva
lému ubytování vojenských gážistů podle 
5 25 zák. přidělovány.

čl. III.
Toto nařízení, jež provésti se ukládá mini

stru národní obrany v dohodě ^ s ministry 
vnitra a spravedlnosti, nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Šrámek v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r.

Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tlslsárna v Pra:'0


