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67.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 27. dubna 1926 
o nabytí platnosti úmluvy mezi vládami repu
bliky československé a království Maďar
ského, týkající se úpravy provozu českoslo
venských vlaků maďarským úsekem železniční 
trati čata—Lučenec, sjednané v Budapešti 

dne 8. března 1923.

Vzájemné oznámení ratifikací Úmluvy, tý
kající se úpravy provozu československých 
vlaků maďarským úsekem železniční trati 
Čata—Lučenec, sjednané mezi vládami repu
bliky Československé a království Maďar
ského dne 8. března 1923 v Budapešti a vyhlá
šené pod čís. 45 ve Sbírce zákonů a nařízení 
z roku 1926, stalo se v Praze dne 19. února 
1926. úmluva tato nabyla tudíž mezinárodní 
platnosti ve smyslu čl. 17. dnem 27. února 
1926.

Dr. Beneš v. r.

@8.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 23. března 1926 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního 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 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 (komisí) a zá- 
jemníky dojednány byly úmluvy o úhradě 
nákladu provádění a udržování pro tyto pod
niky:

I. úprava p o t o k a R i e s e n- (L u s ch- 
rn ú h 1) b a c h u v Z a b r u š a n e c h, p o 1.

okres duchcovský.

Rozpočtený stavební náklad 250.000-— Kč. 
Udržovací fond .................... 6.000-—-Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 100.000-— Kč,
40% k udržovacímu fondu v

částce ............................... 2.400-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 75.000-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Zabrušany.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v J a s e n n é, p o 1. okres

Dvůr Králové n./L.

Schválený celkový náklad
podniku ........................... 495.297 63 Kč
(na úpravu odpadů 
127.581-51 Kč, na drenáž 
v I. sekci 116.340 70 Kč, na
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drenáž v II. a III. sekci 
242.250 33 Kč, na opatření 
projektu pro úpravu odpa- ✓ 
dů 2.549 15 Kč, na opatře
ní projektu pro drenáž v I. 
sekci 3.175 94 Kč, na opa
tření proj ektu pro drenáž 
v II. a III. sekci 3.400 Kč).

Udržovací fond ................... 38.300.— Kč
(na udržování úpravy od
padů 16.600 Kč, na udržo
vání drenáže v I. sekci 
11.200 Kč, na udržování 
drenáže v II. a III. sekci
10.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů 
v částce............................. 51.033— Kč,

20% na drenáž v I. sekci 
v částce............................. 23.268— Kč,

30% na drenáž v II. a III.
sekci v částce ....................  72.675— Kč,

40% na opatření projektu pro
úpravu odpadů................. 1.019— Kč,

20% na opatření projektu pro
drenáž v I. sekci.............. 635-— Kč,

30% na opatření projektu pro
drenáž v II. a III. sekci . . 1.020— Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce................... 6.640— Kč,

20% na udržování drenáže
v I. sekci v částce .......... 2.240— Kč,

30% na udržování drenáže
v II. a III. sekci v částce 3.150— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu odpadů
v částce ........................... 25.516 30 Kč,

20% na drenáž v I. sekci
v částce............................. 23.26814 Kč,

15% na drenáž v II. a III. 
sekci v částce................... 36.337 55 Kč,

30% na opatření projektu pro
úpravu odpadů ................ 764 75 Kč,

30% na opatření projektu pro
drenáž v I. sekci.............. 952.78 Kč,

30% na opatření projektu pro
drenáž v II. a III. sekci.. . 1.020— Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 3.320— Kč,

20% na udržování drenáže
v I. sekci v částce............ 2.240-— Kč,

15% na udržování drenáže 
v II. a III. sekci v částce. . 1.575-:— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo z pro
středků vlastních.

Úmluva dojednána dne 22. října 1925.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva vKunčicích, p o 1. o k r e s 

královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................. 277.240-— Kč
(na úpravu odpadů 12.910 
Kč, na drenáž 262.530 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravu odpadů 90 Kč, na 
opatření projektu pro dre
náž 1.710 Kč).

Udržovací fond .................... 5.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 1.000 Kč, na udržo
vání drenáže 4.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do 

částky ............................. 5.164— Kč,
30% na drenáž až do částky 78.759-— Kč,
40% na opatření projektu pro

úpravu odpadů ........... 36— Kč,
30% na opatření projektu pro

drenáž ............................. 513— Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce.... 400— Kč,
30% na udržování drenáže

v částce.............. 1.200— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do

částky ............................. 3.873— Kč,
20% na drenáž až do částky 52.506-— Kč,
na opatření projektu pro

úpravu odpadů i pro drenáž 960-— Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce.... 300-— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce.............. 800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. ledna 1926.
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IV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v želech, pol. okres 

královéhradecký.

Schválený náklad podniku. . 328.917-91 Kč 
(na úpravu odpadů 7.908 31 
Kč, na drenáž 319.68294 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 23 Kč, 
na opatření projektu pro 
drenáž 1.303 66 Kč).

Udržovací fond ................. .. 9.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržová
ní drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů

v částce ............................ 3.163-32 Kč,
30% na drenáž v částce. . . . 95.904-88 Kč,
40% na opatření projektu pro

úpravu odpadů ............... 9-20 Kč,
30% na opatření projektu pro

drenáž ............................. 39110 Kč,
40%, na udržování úpravy od

padů v částce ................. 1.200-— Kč,
30%, na udržování drenáže 

v částce............................. 1.800— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20%, na úpravu odpadů

v částce............................. 1.581 66 Kč,
15%, na drenáž v částce .... 47.952-44 Kč,
na opatření projektu pro celý

podnik ............................. 420-— Kč,
20%, na udržování úpravy od

padů v částce ................. 600— Kč,
15%, na udržování drenáže 

v částce............................. 900-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 10. listopadu 1925.

V. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v červ. Janovicích, 

pol. okres kutnohorský.

Schválený celkový náklad pod
niku ................................. 106.699 56 K
(na úpravu odpadů 
21.548 70 K, na drenáž 
85.150 86 K).

Udržovací fond ................... 18.500— Kč
(na udržování úpravy od
padů 10.000 Kč, na udržo
vání drenáže 8.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, na úpravu odpadů 

v částce ......................... 6.464 61 K,
20% na drenáž v částce. . . . 17.03017 K,
30% na udržování úpravy 

odpadů v částce .............. 3.000— Kč,
20%, na udržování drenáže

v částce ........................... 1.700— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru :
30%, na úpravu odpadů 

v částce ......................... 6.464 61 K,
20%, na drenáž v částce... . 17.03017 K,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce .............. 3.000— Kč,
20%, na udržování drenáže

v částce ........................... 1.700-—. Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo z pro
středků vlastních.

Úmluva dojednána dne 11. prosince 1925.

VI. Regulační a meliorační pod
nik vodního družstva v Uhlíř
ských Janovicích, pol. okres 

kutnohorský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 1,513.000-— Kč
(na úpravu potoků a odpa
dů 388.000 Kč, na meliora- 
ce 1,125.000 Kč).

Udržovací fond ................... 36.000— Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 13.000 Kč, 
na udržování meliorací
23.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40%, na úpravu potoků a od

padů až do částky............ 155.200-—- Kč,
30% na meliorace až do

částky ............................. 337.500-— Kč,
40% na udržování úpravy po

toků a odpadů v částce . . 5.200— Kč,
30% na udržování meliorací

v částce............................... 6.900— Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků a od

padů až do částky............ 116.400-— Kč,
20% na meliorace až do

částky ............................. 225.000 — Kč,
30% na udržování úpravy po

toků a odpadů v částce . . 3.900-— Kč
20% na udržování meliorací

v částce  ..................... 4.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 30. listopadu 1925.

VII. Úprava potoka Brodeckého 
a meliorace přilehlých po
zemků vodním družstvem 
vChotči, pol. okres pardubický.

Schválený vyšší náklad pod
niku ................................. 385.554 09 Kč
(na regulace 326.122 05 Kč, 
na meliorace 59.432 04 Kč).

Zemským správním výborem 
schválený vyšší náklad
podniku ................. .. 337.554 09 KČ
(na regulace 278.122 05 Kč, - 
na meliorace 59.432-04 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 196.650— Kč
(na udržování regulací 
191.250 Kč, na udržování 
meliorací 5.400 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na regulace v částce . . 130.448 82 Kč, 
30% na meliorace v částce. . 17.829-61 Kč,
30% na udržování' regulací

v částce ........................... 57.375— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ....................... ... 1.080-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30%, na regulace v částce .. 83.437-— Kč, 
20% na meliorace v částce. . 11.886-— Kč,
30% na udržování regulací 

v částce ........................... 57.375 -— Kč,
20%o na udržování meliorací

v částce ........................... 1.080-— Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova

cího fondu uhradí vodní družstvo.

VIII. IÍI. sekce melioračního pod
niku vodního družstva v No
vých Holicích, pol. okres par

dubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................2,833.447-38 Kč
(na úpravu odpadů 
782.788 51 Kč, na plošnou 
meliorací 2,042.16264 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravu odpadů 1.516 Kč, 
na opatření projektu pro 
plošnou meliorací 
6.980 23 Kč).

Udržovací fond ................... 62.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 34.600 Kč, na udržo
vání plošné meliorace 
27.400 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40%; na úpravu odpadů až do

částky ............................. 313.115-40 Kč,
30%, na plošnou meliorací až

do částky......................... 612.648 79 Kč,
40%, na opatření projektu pro

úpravu odpadů ................ 606 40 Kč,
30%, na opatření projektu pro

plošnou meliorací ............ 2.094 07 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ................. 13.840— Kč,
30%o na udržování plošné me

liorace v částce................ 8.220-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30%, na úpravu odpadů až do 

částky ............................. 234.836-55 Kč,
25%, na plošnou meliorací až 

do částky ....................... . 510.540 66 Kč,

30%, na opatření projektu pro 
úpravu odpadů ...............

25% na opatření projektu pro 
plošnou meliorací ............

30% na udržování úpravy od
padů v částce .................

25%, na udržování plošné me
liorace v částce................

454-80 Kč, 

1.745 06 Kč, 

10.380— Kč, 

6.850— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1925. Úmluva dojednána dne 13. listopadu 1925.
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IX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Hrušové, p o 1. 

okres vysokomýtský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................  530.500—- Kč
(na úpravu odpadů a ho
spodářské nádrže 118.500 
Kč, na meliorace 412.000 
Kč).

Udržovací fond . . ................ 13.700— Kč
(na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže
6.500 Kč, na udržování me- 
liorací 7.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů a ho

spodářské nádrže až do 
částky ............................. 41.475-— Kč,

25% na meliorace až do
částky .............................  103.000-— Kč,

35% na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 
v částce ........................... 2.275— Kč,

25% na udržování meliorací 
v částce ........................... 1.800 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů a ho

spodářské nádrže až do 
částky ............................. 35.550-— Kč,

20% na meliorace až do 
částky ............................. 82.400— Kč,

30% na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 
v částce ............................... 1.950— Kč,

20% na udržování meliorací 
v částce ........................... 1.440— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 21. ledna 1926.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva vMentouře, po 1. okres 

vysokomýtský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ......................... 994.940— Kč
(na úpravu odpadů a ho
spodář. nádrží 127.064 Kč, 
na meliorace 867.876 Kč).

Udržovací fond..................... 33.250'— Kč
(na udržování úpravy od
padů a hospodář, nádrží
15.500 Kč, na udržování me
liorací 17.750 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů a ho

spodář. nádrží až do částky 50.825-— Kč
30% na meliorace až do 

částky .............................. 260.363— Kč,
40% na udržování úpravy od

padů a hospodář, nádrží 
v částce ........................... 6.200-— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce............................. 5.325— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů a ho

spodář. nádrží až do částky 25.413 — Kč,
20% na meliorace až do 

částky ............................... 173.575-— Kč,
20% na udržování úpravy od

padů a hospodářských ná
drží v částce..................... 3.100-— Kč,

20% na udržování meliorací 
v částce............................. 3.550-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 26. prosince 1925.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Brusným, polit, 

okres holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 291.900-— Kč
(na úpravu potoka 51.800 
Kč, na drenáž 240.100 Kč).

Udržovací fond ................... 8.500'— Kč
(na udržování úpravy po
toka 2.500 Kč, na udržování 
drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do 

částky ........... ,................. 20.720— Kč,
30% na drenáž až do částky 72.030-— Kč,
40% na udržování úpravy po

toka v částce..................... 1.000-— Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ......................... . 1.800 Kč.

/
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Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoka až do 
částky ............................... 15.540— Kč,

20% na drenáž až do částky 48.020-— Kč,

30% na udržování úpravy po
toka v částce ................... 750-— Kč,

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

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí družstvo z prostředků 
vlastních.

Úmluva dojednána dne 15. října 1925.

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

holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... . . 402.500-— Kč
(na úpravu odpadů 160.000 
Kč, na drenáž 242.500 Kč).

Udržovací fond..................... 17.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 12.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až
clo částky ......................... 56.000-— Kč,

25% na drenáž až do částky 60.625-— Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce................... 4.200— Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce.......... 1.250— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až 
do částky ......................... 48.000-— Kč,

20% na drenáž až do částky 48.500-— Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................. 3.600— Kč,

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

hustopečský.

Schválený vyšší náklad pod
niku ................................. 661.593-87 Kč
(na-úpravu odpadů 
210.508-99 Kč, na drenáž 
451.084-88 Kč).

Udržovací fond pro celý pod
nik ................................... 18.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 9.000 Kč, na udržo
vání drenáže 9.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů 
v částce ........................... 84.203-60 Kč,

30% na drenáž v částce . . . 135.325-46 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce................... 3.150-— Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce............................. 2.250— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů 

v částce............................. 63.152-69 Kč,
20% na drenáž v částce .. . 90.216-97 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................. 2.700-— Kč,

20% na udržování drenáže
v částce............................. 1.800-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 31. října 1925.

XIV. úprava středního toku Mo- 
štěnky v trati km 5.800—12.054, pol. 

okres kroměřížský.

Rozpočtený vyšší náklad pod
niku .................................4,762.000— Kč.

Udržovací fond pro celý pod
nik .................................... 186.000-— Kč.

20% na udržování drenáže
v částce............................. 1.000-— Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% k vyššímu nákladu až 
do částky ......................... 2,381.000-— Kč,

50% k udržovacímu fondu 
v částceúmluva dojednána dne 7. prosince 1925. 93.000— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
K vyššímu nákladu ve zbytku, 

neuhrazeném příspěvky 
státním a zájemníků až do 
částky ............................. 1,421.000— Kč,

k udržovacímu fondu v částce 72.540-— Kč.

Příspěvek zájemníků:
A. K vyššímu 

nákladu:
a) Správy státních silnic . .. 150.000-'—- Kč,
b) okresního silničního vý

boru v Přerově .............. 138.100-— Kč,
c) vodního družstva pro úpra

vu Moštěnky v Kroměříži 22.000-— Kč,
d) obce Horní Moštěnice . . 135.000-—- Kč,
e) obce Beňova.................... 178.000-— Kč,
f) obce Prus ....................... 81.900-— Kč,
g) obce Čech ....................... 20.000-— Kč,
h) majitelů jezu pěti mlýnů 180.000-— Kč,
i) majitelů horního mlýna

v Horní Moštěnici .......... 45.000-— Kč,
j) ředitelství arcibiskupských

statků v Kroměříži.......... 10.000-— Kč.
Celkem. . . 960.000— Kč.

B. K u d r ž o v a c í m u: 
fondu:

Obcí Horní Moštěnice, Be
ňova, Prus a Čech v úhrnné 
částce................................. 20.460-— Kč.

Úmluva dojednána dne 7. listopadu 1925.

XV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva ve Velkých Kunčicích, 

p o 1. okres místecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 259.000— Kč.

Udržovací fond..................... 6.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 90.650— Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.100— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu

až do částky ...................... 90.650— Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce............................. 2.100-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 13. ledna 1926.

XVI. úprava řeky Svitavy ve Svi
tavách, čtyřiceti Lánech aGrán-

d o r f ě, p o 1. okres moravsko- 
třebovský.

Rozpočtený vyšší náklad pod
niku ................................... 2,873.000-— Kč.

Udržovací fond....................... 110.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k vyššímu nákladu až 

do částky............................1,436.500-— Kč,
50% k udržovacímu fondu

v částce.............................. 55.000— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k vyššímu nákladu až

do částky ......................... 861.900-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce.............................. 33.000-— Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova

cího fondu uhradí obce Svitavy, čtyřicet Lánů 
a Grándorf.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

XVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v P ř í b o ř e, y o 1. okres

novo jičínský.

Rozpočtený stavební náklad . 878.000-— Kč
(na úpravu odpadů 138.000 
Kč, na drenáž 740.000 Kč).

Udržovací fond..................... 27.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 9.000 Kč, na udržování 
drenáže 18.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až

do částky .......................... 55.200-— Kč,
30% na drenáž až do částky 222.000-— Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ................. 3.600-— Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce............................. 5.400-— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 41.400-— Kč,
20% na drenáž až do částky 148.000-— Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 2.700-— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce............................. 3.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 13. ledna 1926.

XVIII. úprava řeky Valové vod
ním družstvem v Kralicích a 
okolí, pol. okres prostějovský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 1,170.000— Kč.

Udržovací fond...................... 80.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 468.000— Kč,
40% k udržovacímu fondu

v částce............................. 32.000— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu

až do částky ...................  409.500-— Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 28.000-—- Kč.

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

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

XIX. Hrazení Boračského potoka 
s přítoky v obci Bor ač i, pol. 

okres t i š n o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 729.000— Kč.

Udržovací fond .................... 60.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% ke stavebnímu nákladu, 
neuhrazenému příspěvky 
zájemníků, až do částky 475.902-— Kč,

50% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 30.000-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% ke stavebnímu nákladu, 

neuhrazenému příspěvky 
zájemníků, až do částky . 203.958-— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 18.000-— Kč.

Příspěvky zájemníků:
a) Okresního silničního výbo

ru v Tišnově:
Ke stavebnímu nákladu . 5.400— Kč,
k udržovacímu fondu . ...- 3.000-— Kč.

b) Obce Borače:
Ke stavebnímu nákladu . 43.740-— Kč
kromě 30 m3 dřeva a
k udržovacímu fondu .... 9.000-— Kč.

úmluva dojednána dne 5. prosince 1925.

XX. úprava potoka B řeznice vod
ním družstvem v Bílovicích, pol. 

okres uherskohradištský.

Rozpočtený celkový náklad . 569.000-— Kč. 
Udržovací fond .................... 30.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu 

až do částky ...................  227.600-— Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 12.000— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% ke stavebnímu nákladu 

až do částky ...................  227.600— Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce.............................. 12.000— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 30. listopadu 1925.

XXL Meliorační podnik vodního 
družstva v Blatnic i, pol. okres 

uherskohradištský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,636.500-— Kč
(na úpravu potoka 256.000 
Kč, na úpravu odpadu
22.500 Kč, na drenáž
1,358.000 Kč).
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[Udržovací fond  ............ 48.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka 15.000 Kč, na udržo
vání úpravy odpadu 3.000 
Kč, na udržování drenáže
30.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až do 
částky . . ............................ 102.400— Kč,

85% na úpravu odpadu až do
Částky ............................... 7.875-— Kč,

80% na drenáž až do částky 407.400-— Kč,

40% na udržování úpravy po
toka v částce..................... 6.000-— Kč,

35% na udržování úpravy od
padu v částce................... 1.050—- Kč,

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

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu potoka až do 
částky .............................. 76.800-— Kč,

30% na úpravu odpadu až do
částky ............................. 6.750-— Kč,

30% na drenáž až do částky 407.400— Kč,

30% na udržování úpravy
potoka v částce................ 4.500-— Kč,

30% na udržování úpravy
odpadu v částce................ 900-— Kč.

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

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

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1925.

XXII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hrachovci, p ol. okres 

valašskomeziříčský.

Rozpočtený stavební náklad . 349.000-— Kč.
Udržovací fond .................... 9.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
80% ke stavebnímu nákladu 

až do částky.....................  104.700-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ....___........ 2.700-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výhonu
30% ke stavebnímu nákladu 

až do částky.....................  104.700-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.700-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Jasenici, po 1. 

okres valašskomeziříčský.

Celkový rozpočtený náklad . 491.000-— Kč.
Udržovací fond ................... 11.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky.....................  147.300— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce..............'.............. 3.800-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky.....................  147.300 -— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 3.300-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 29. ledna 1926.

XXIV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Velkých Al
brechticích, p o 1. okres b í lo

ve c k ý.

Rozpočtený stavební náklad . 347.000-— Kč.
Udržovací fond..................... 7.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% ke stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 86.750-— Kč,
25% k udržovacímu, fondu 

v částce............................. 1.750-— Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
20% ke stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 69.400-— Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce.......................  1.400-— Kč.

56
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925.

XXV. M e 1 i o r a c n í podnik II. vod
ního družstva v P r ž n ě, p o 1.

okres f r ý d e c k ý.

Rozpočtený celkový náklad . 434.000-— Kč.
Udržovací fond............... 8.500-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky  ...............  130.200-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.550-— Kč.
Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 130.200-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce..................... *— •. 2.550-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 7. ledna 1926.

XXVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horním V r a ž n é m, p o 1.

okres opavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............... ..........  483.000-— Kč.

Udržovací fond.................... 9.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 144.900-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 2.700 — Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
20% ke stavebnímu nákladu

až do částky..................... 96.600-— Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.800-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 30. prosince 1925. 

Dr. Slávik v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 7. května 1926

o vysvědčeních odborné školy pro ženská 
povolání spolku „Dobromily“ v Moravské 

Ostravě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 14 a), odst. 5., zákona ze dne 5. února 
1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje řád 
živnostenský:

§ I-
(1) Odborná škola pro ženská povolání 

spolku „Dobromily" v Moravské Ostravě, vy- 
šívačské oddělení, zařazuje se do seznamu 
oněch živnostenských učilišť, jichž vysvěd
čení na odchodnou nahrazují průkaz řádně 
ukončeného učebního poměru (tovaryšský 
list nebo zkoušku tovaryšskou) k nastoupení 
živnosti vyšívání zlatém, stříbrem a perlami.

(2) Vysvědčení na odchodnou vyšívačského 
oddělení této školy buďte opatřena touto do
ložkou :

„Toto vysvědčení nahrazuje dle § 14 a) zá
kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se 
mění a doplňuje řád živnostenský a dle vlád
ního nařízení ze dne 7. května 1926, č. 69 Sb. 
z. a n., průkaz řádně ukončeného učebního po
měru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryš
skou) k nastoupení živnosti vyšívání zlatém, 
stříbrem a perlami."

(3) Výhoda tato platí též pro absolventky, 
této školy ročníku 1924/25.

§ 2.

(!) Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. -

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 
průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem školství a národní osvěty.

černý v. r.

Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Beneš v. r. Syrový v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.
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