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§5.

Aby odvádění dávky mohlo býti definitivně 
přezkoumáno, předloží ministerstvo pošt a te
legrafů za uplynulý správní rok do konce 
června příštího roku roční odpočet dávky 
z telefonních poplatků na základě dat uvede
ných v účetní závěrce účtárně 5. ministerstva 
financí.

§ 6.

O vrácení dávky z telefonních poplatků 
platí táž ustanovení jako pro vrácení telefon
ních poplatků.

§ 7.
O otázce, je-li určitý telefonní poplatek 

dávce podroben, rozhoduje ministerstvo fi
nancí v dohodě s ministerstvem pošt a te
legrafů.

§ 8.
Účinnost tohoto nařízení, jehož provedením 

se pověřuje ministr financí a ministr pošt a 
telegrafů, počíná 1. lednem 1925.

švehla v. r.

Malypetr v. r. Stříbrný v. r.

Novák v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 

Bečka v. r.

Habrman v. r. 
Dr. Dolanský v. 

Srba v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Markovič v. r.

17.

I. M e 1 i o r a č n í podnik II. v o d n í h o 
družstva v Bříství, pol. okres 

českobrodský.
Rozpočtený stavební náklad 645.000 Kč

(na úpravu potoka a ho
spodářské nádrže 837.000 
Kč, na meliorace 308.000 
Kč).

Udržovací fond .............. 18.000 Kč
(na udržování úpravy 
potoka a hospodářské ná
drže 13.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu potoka a 
hospodářské nádrže až 
do částky ...................... 117.950— Kč,

25% na meliorace až do
částky ........................... 77.000 — Kč,

35% na udržování úpravy 
potoka a hospodářské ná
drže v částce ................ 4.550—- Kč,

25% na udržování melio
rací v částce ................ 1.250-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a 

hospodářské nádrže až 
do částky ......................  101.100— Kč,

20% na meliorace až do
částky ........................... 61.600-— Kč,

30% na udržování úpravy 
potoka a hospodářské ná
drže v částce ............ .. • 3.900--— Kč,

20% na udržování melio
rací v částce .................. 1.000— Kč.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 29. prosince 1924 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioračního fondu.

Podle §u 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:

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

Úmluva dojednána dne 6. listopadu 1924.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Vos nic i, pol. okres 

j í 1 o v s k ý.
Rozpočtený stavební náklad 482.000;— Kč 

(na úpravu odpadů 
28.938-99 Kč, na drenáž 
451.957 08 Kč, na opatře
ní projektu pro úpravu 
odpadů 6101 Kč a na 
opatření projektu pro 
drenáž 1.042 92 Kč).
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Udržovací fond ................ lO.OOO-—- Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 3.000 Kč, na 
udržování drenáže 7.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až
do částky......................... 11.575-60 Kč,

30% na drenáž až do 
částky............ .................. 135.587-12 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 24-40 Kč,

80% na opatření projektu 
pro drenáž .................... 312-88 Kč,

40% na udržování úpravy 
odpadů v částce............ 1.200— Kč a

30% na udržování drenáže 
v částce ........................... 2.100— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

25% na úpravu odpadů až 
do částky ...................... 7.234-75 Kč,

20% na drenáž až do 
částky ............................. 90.391-42 Kč,

25% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů .... 15-25 Kč,

20% na opatření projektu 
pro drenáž ..................... 208-58 Kč,

25% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............ 750— Kč a

20% na udržování drenáže 
v částce ........................... 1.400— Kč.

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

úmluva dojednána dne 25. září 1924.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horních Krůtech, 

pol. okres kolínský.

Schválený stavební náklad 368.550-40 Kč 
(na úpravu odpadů pro
vedenou před válkou 
7.163 02 K, na úpravu 
odpadů provedenou po 
válce 38.163-21 Kč, na 
meliorace provedené před 
válkou 47.445-45 K a na 
meliorace provedené po 
válce 275.778-72 Kč).

Udržovací fond.................. 23.000-— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 8.000 Kč a na 
udržování meliorací
15.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů 
provedenou před válkou 
v částce........ .............. • • 2.148 91 K,

40% na úpravu odpadů 
provedenou po válce 
v částce ......................... 15.265-28 Kč,

20% na meliorace provede
né před válkou v částce 9.489 09 K,

30% na meliorace provede
né po válce v částce . . . 82.733-62 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce............ 3.200-— Kč,

30% na udržování melio
rací v částce.................. 4.500-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů 
provedenou před válkou 
v částce ......................... 1.432-60 K,

25% na úpravu odpadů 
provedenou po válce 
v částce ........................... 9.540-80 Kč,

15% na meliorace provede
né před válkou v částce 7.116-82 K,

20% na meliorace prove
dené po válce v částce. . 55.155-74 Kč,

25% na udržování úpravy
odpadů v částce ............ 2.000-— Kč,

20% na udržování melio
rací v částce.................. 3.000-— Kč.

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

úmluva dojednána dne 30.. září 1924.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolní Dobro uč i, pol. 

okres lanškrounský.

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad........................ 492.100-— Kč
(na úpravu potoka a od
padů 134.000 Kč, na me
liorace 355.900 Kč, na 
opatření projektu pro 
úpravu potoka a odpadů

18*
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800 Kč a na opatření 
proj ektu pro meliorace 
1.400 Kč).

Udržovací fond.................. 20.600— Kč
(na udržování regulací 
10.500 Kč, na udržování 
meliorací 10.100 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a

odpadů až do částky . . . 58.600 Kč,
30% na meliorace až do 

částky................. 106.770 Kč,
40% na opatření projektu 

pro úpravu potoka a od
padů ................................. 320 Kč,

30% na opatření projektu
pro meliorace ................ 420 Kč,

40% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce 4.200 Kč a

,30% na udržování melio
rací v částce.... 3.030 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoka a
odpadů až do částky. ... 40.200 Kč,

20% na meliorace až do
částky ............................. 71.180 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu potoka a od
padů ................................. 240 Kč,

20% na opatření projektu
pro meliorace ................ 280 Kč,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce 3.150 Kč a

20% na udržování melio
rací v částce.... 2.020 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 23. září 1924.

V. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Osiku, pol. okres 

1 i t o m y š 1 s I. ý.
Schválený stavební náklad 252.668-80 Kč 

(na úpravu odpadů 
2.409-62 Kč, na drenáž 
provedenou v I. staveb
ním období 32.500-67 
Kč, na drenáž provede
nou ve II. stavebním ob
dobí 217.758-51 Kč).

Udržovací fond .................. 8.300-— KČ
(na udržování úpravy 
odpadů 1.500 Kč, na 
udržování drenáže 6.800 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů 
v částce ........................... 722-88 Kč,

20% na drenáž provedenou 
v I. stavebním období 
v částce ........................... 6.500-13 Kč,

80% na drenáž provedenou 
ve II. stavebním období 
v částce ........................... 65.327-55 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce*............  450— Kč a

30% na udržování drenáže 
v částce .......................... 2.040 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů
v částce ........................... 722-88 Kč,

20% na drenáž v částce . . 50.051-83 Kč,

20% na udržování úpravy
odpadů v částce ............ 300-— Kč a

20% na udržování drenáže
v částce ........................... 1.360-— Kč.

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

úmluva dojednána dne 23. října 1924.

VI. Meliorační podnik vědního 
družstva v žehu ni, pol. okres 

poděbradský.

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad........................  1,014.728-— Kč
(na úpravu odpadů 
179.789 Kč, na drenáž 
834.939 Kč).

Udržovací fond.................. 33.000 — Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 17.000 Kč, na 
udržování drenáže 16.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až
do částky ...................... 62.926 Kč,

25% na drenáž až do částky 208.735 Kč,
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35% na udržování úpravy
odpadů v částce .......... 5.950 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce........................... 4.000 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až

do částky ...................... 54.000 Kč,
20% na drenáž až do částky 167.000 Kč,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce............  5.100 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce........................... 3.200 Kč.

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

úmluva dojednána dne 27. září 1924.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v C h ý n o v č, p o 1. okres 

táborský.

Rozpočtený stavební náklad 894.000 Kč
(na úpravu odpadů
35.000 Kč, na drenáž
859.000 Kč).

Udržovací fond.................... 17.000 Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 4.000 Kč, na udr
žování- drenáže 13.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

'40% na úpravu odpadů až
do částky ...................... 14.000 .Kč,

30% na drenáž až do částky 257.700 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce .......... 1.600 Kč :.

30% na udržování drenáže 
v částce........................... 3.900 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

40% na úpravu odpadů až
do částky ...................... 14.000 Kč,

30% na drenáž až do částky 257.700 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce .......... 1.600 Kč a

30% na udržování drenáže 
v částce .......................... 3.900 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 18. října 1924,

VIII. Hrazení Maloújezdského 
potoka v obcích Malém Újezdě 
a Slabcích, v okresu křivoklát

ském a rakovnickém.

Rozpočtený stavební náklad 1,400.000 Kč.

Udržovací fond. 80.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu.

60% ke stavebnímu ná
kladu až do částky........  840.000 Kč,

k udržovacímu fondu . . 24.000 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% ke stavebnímu ná
kladu až do částky.........  420.000 Kč,

k udržovacímu fondu . . 13.600 Kč.

Zbytek stavebního nákladu uhradí okresy 
křivoklátský a rakovnický s obcemi Malým 
újezdem a Slabcemi, zbytek udržovacího 
fondu uhradí obec Malý Újezd a okres křivo
klátský.

Úmluva dojednána dne 30. září 1924.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kněždubě, pol. okres

hodonínský.

Schválený vyšší náklad
podniku .......... ................ 261.93117 Kč
(na úpravu odpadů 
10.370 05 Kč, na melio- 
race 251.56112 Kč).

Udržovací fond pro celý
podnik ............................. 42.000-— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 20.000 Kč, na 
udržování meliorací
22.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů 
v částce ........................ 4.148 02 Kč,

30% na meliorace v částce 75.468-33 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce............  8.000-— Kč,

30% na udržování melio
rací v částce.................. 6.600—- Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů 
v částce........ .. 3.111 01 Kč,



20% na meliorace v částce 50.312-23 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce............ 6.000-— Kč,

20% na udržování meiio-
rací v částce ................ 4.400-—- Kč.
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Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 20. října 1924.

X. Odvodnění pozemků v obcích 
Prušánkách a H r u š k á c h v o d n í m 
družstvemproúpravu Prušánky 
a melioraci p ř i 1 e h 1 ý c h p o z e m k ů 

v Dolních Bojanovicích, p o 1.
okres hodonínský.

Rozpočtený stavební náklad 310.000 Kč.

Udržovací fond ......... 8.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% ke stavebnímu nákla

du až do částky............ 77.500 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce........................... 2.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% ke stavebnímu nákla
du až do částky............. 62.000 Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce........................... 1.600 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 3. října 1924.

XI. úprava Stupavky (Kyjovky) 
vodním družstvem pro úpravu 
Stupavky (Kyjovky) v K y j o v ě, 
Svatobořicích a Mistři ně, pol. 

okres k y j o v s k ý.

Rozpočtený stavební náklad 1,220.000 Kč.
Udržovací fond................... 79.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% ke stavebnímu nákla
du až do částky............  488.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce.......................... 31.600 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

40% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 488.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce............................. 31.600 Kč.

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

úmluva dojednána dne 27. září 1924.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hrabůvce, pol. okres

moravskoostravský.

(Úmluva o udržování podniku.) 

Udržovací fond ................. 25.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

20% k udržovacímu fondu
v částce........................... 5.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 5.000 Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 27. září 1924.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva veVeřovicích, pol.

okres novo jičínský.

Schválený vyšší náklad ' 
podniku ......................... 65.32471 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% vyššího nákladu
v částce ......................... 22.863 64 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

35% vyššího nákladu
v částce ......................... 22.863-64 Kč.

Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní 
družstvo.

Udržování podniku upraveno jest úmluvou, 
uveřejněnou vyhláškou ministra zemědělství 
ze dne 2. listopadu 1922, č. 323 Sb. z. a n., 
pod IX.

Úmluva dojednána dne 30. září 1924.

nařízení, č. BI.
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XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva veVražném, p o 1. okres 

novo jičínský.

Rozpočtený stavební ná
klad ............ -................. 1,490.000 Kč
(na úpravu odpadů a od
padních potrubí
260.000 Kč, na drenáž
1.230.000 Kč).

Udržovací fond ................. 49.000 Kč
(na udržování úpravy 
odpadů a odpadních po
trubí 15.000 Kč, na udr
žování drenáže
34.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů a 

odpadních potrubí až 
do částky ....................... 91.000 Kč,

25% na drenáž až do část
ky ................................... 307.500 Kč,

35% na udržování úpravy 
odpadů a odpadních po
trubí v částce .......... .. . 5.250 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ......................... 8.500 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů a 
odpadních potrubí až do 
částky .............................

20% na drenáž až do část
ky .................................

30% na udržování úpravy 
odpadů a odpadních po
trubí v částce .................

78.000 Kč. 

246.000 Kč,

4.500 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce . . . ................... 6.800 Kč.

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

úmluva dojednána dne 4. října 1924.

XV. Meliorační podnik I. vodní
ho družstva v Přerově na Mo- 

ravě, pol. okres přerovský.
(Úmluva o udržování podniku.)

Udržovací fond ................. 11.500 Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 3.000 Kč, na 
udržování drenáže 8.500 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% na udržování úpravy

odpadů v částce............ 1.050 Kč a
25% na udržování drenáže

v částce........................... 2.125 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na udržování úpravy

odpadů v částce............ 900 Kč a
20% na udržování drenáže

v částce........................... 1.700 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. října 1924.

XVI. Hrazení Smolinky ve S m o- 
1 i n ě, pol. okres uherskobrodský.

Rozpočtený stavební ná
klad ................................. 228.000 Kč.

Udržovací fond ................ 19.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
60% ke stavebnímu nákla

du až do částky............... 135.600 Kč,
60% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 11.400 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru: 
30% ke stavebnímu nákla

du až do částky............ 67.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ..............  5.700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Smolina. 
úmluva dojednána dne 16. října 1924.

XVII. Meliorační podnik vodní
ho družstva v H r h o v ě, župa

k o š i c k á.

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad ....................... 452.000 Kč
(na úpravu potoků 
261.408 Kč, na meliora- 
ce 190.592 Kč).

Udržovací fond ................. 21.204 Kč
(na udržování úpravy 
potoků 12.275 Kč a na 
udržování meliorací 
8.929 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
60% na úpravu potoků až %

do částky ....................... 156.845 Kč,
50% na meliorace až do

částky ........................... 95.296 Kč,
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60% na udržování úpravy
potoků v částce............ 7.365 Kč a

50% na udržování meliora-
cí v částce  .......... 4.464 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 7. října 1924.

XVIII. Zřízení Tchórovské vý
pusti s přívodným příkopem 

hornobodrožským regulačním 
družstvem v Trebišově, župa 

k o š i c k á.

Rozpočtený stavební ná
klad ............................... 583.000 Kč.

Udržovací fond ................. 55.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

60% ke stavebnímu nákla
du až do částky............ 349.800 Kč,

60% k udržovacímu fondu
v částce........................... 33.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 1. října 1924.

Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.


