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158.

Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 17. července 1926
o dojednání úmluv pro podniky podpořené
ze státního melioračního fondu.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na práce regulační až do
částky ...................................
40.195 Kč,
15% na práce meliorační až do
částky ...................................
78.570 Kč,
30% na udržování regulací
v částce ...............................
4.200 Kč,
15% na udržování meliorací
v částce .................................
3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 4. května 1926.

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 (komisí) a zájemníky dojednány byly úmluvy o úhradě ná
kladu provádění a udržování pro tyto podniky:1 II. Meliorační podnik vodního
družstva ve Vlkanči, pol. okres
1. Meliorační podnik vodního
čáslavský.
družstva v Nučicích, pol. okres
Rozpočtený celkový náklad pod
českobrodský.
niku ....................................... 772.700 Kč
(na úpravu odpadů 35.035 Kč,
Rozpočtený celkový náklad pod
na drenáž 737.665 Kč).
niku ....................................... 657.782 Kč
(na práce regulační 133.983 Kč,
Udržovací fond.........................
14.000 Kč
na práce meliorační 523.799
(na udržování úpravy odpadů
Kč).
1.500 Kč, na udržování drenáže 12.500 Kč).
Udržovací fond.........................
34.000 Kč
(na udržování regulací 14.000
Příspěvek státního melioračního fondu:
Kč, na udržování meliorací
40% na úpravu odpadů až do
20.000 Kč).
částky ...................................
14.014 Kč,
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na drenáž až do částky . . 221.299 Kč,
40% na práce regulační až do
částky..................................... 53.593 Kč, 40% na udržování úpravy od
padů v částce.........................
600 Kč,
30% na práce meliorační až do
30%
na
udržování
drenáže
částky ................................... 157.140 Kč,
v částce ......................
3.750 Kč.
40% na udržování regulací
v částce .................................
5.600 Kč,
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování meliorací
30% na úpravu odpadů až do
v částce ...................
6.000 Kč.
částky ...................................
10.500 Kč,
101
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20% na drenáž až do částky .. 147.500 Kč,
80% na udržování úpravy od
padů v částce.........................
450 Kč,
20%' na udržování drenáže
v částce .................................
2.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. května 1926.
III. Meliorační podnik vodního
družstva pro Ohrobec, Zvol,
Okrouhle a Libeň, pol. okres
j í 1 o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .......................................1,370.245 Kč
(na úpravu odpadů 193.145
Kč, na drenáž 1,168.450 Kč,
na opatření projektu pro
úpravu odpadů 1.190 Kč, na
opatření projektu pro drenáž •
7.460 Kč).
Udržovací fond......................... 36.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
18.000 Kč, na udržování dre
náže 18.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ................... .................
77.258Kč,
80% na drenáž až do částky .. 350.535 Kč,
40% na opatření projektu pro
úpravu odpadů .....................
476 Kč,
30% na opatření projektu pro
drenáž ...................................
2.238 Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
7.200 Kč,
30% na udržování drenáže
v částce .................................
5.400 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu odpadů až do
částky ................................... 48.286 Kč,
20%, na drenáž až do částky .. 233.690 Kč,
25% na opatření projektu pro
úpravu odpadů .....................
298 Kč,
20% na opatření projektu pro
drenáž ...................................
1.492 Kč,
25% na udržování úpravy od
4.500 Kč,
padů v částce .........

20% na udržování drenáže
v částce..................................
3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. dubna 1926.
IV. Melioračnípodnik vodního
družstva v Branících, pol. okres
milevský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku...................................716.726— Kč,
(na úpravu odpadů 28.780
Kč, na drenáž 687.946 Kč).
Udržovací fond........................ 20.000-— Kč
(na udržování úpravy odpa
dů 6.500 Kč, na udržování
drenáže 13.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 11.512-— Kč,
30%na drenáž až do částky . .206.383-— Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce...................... 2.600-— Kč,
80% na udržování drenáže
v částce ............................... 4.050-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
35% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 10.073-— Kč,
25% na drenáž až do částky . . 171.986 50 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce....................... 2.275-— Kč,
25% na udržování drenáže
v částce ................... .......... 3.375-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. března 1926.
V. Meliorační podnik vodního
družstva v Kanicích, pol. okres
novopacký.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 331.600 Kč
(na úpravu odpadů 11.870 Kč,
na drenáž 319.730 Kč).
Udržovací fond.........................
5.500 Kč
(na udržování úpravy odpadů
1.200 Kč, na udržování dre
náže 4.300 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ňa úpravu odpadů až do
částky ...................................
4.154 Kč,
25% na drenáž až do částky .. 79.932 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
420 Kč,
25% na udržování drenáže
v částce .................................
1.075 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až do
částky ...................................
2.374 Kč,
15% na drenáž až do částky ..
47.960 Kč,
20% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
240 Kč,
15% na udržování drenáže
v částce .................................
645 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. února 1926.

VIL Meliorační podnik vodního
družstva ve žďáře u Protivína,
p o 1. okres písecký.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .......................................1,050.000 Kč
(na úpravu potoka a odpadů
215.000 Kč, na meliorace
835.000 Kč).
Udržovací fond.........................
31.000 Kč
(na udržování úpravy potoka
a odpadů 14.750 Kč, na udržo
vání meliorací 16.250 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a odpa
dů až do částky ...................
86.000 Kč,
30% na meliorace až do částky 250.500 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ........
5.900 Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...............................
4.875 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a odpa
dů až do částky ...................
64.500 Kč,
20% na meliorace až do částky 167.000 Kč,
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ........................................2,536.000 Kč. 30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce........
4.425 Kč,
Udržovací fond................................... 160.000Kč.
20% na udržování meliorací
v částce .................................
3.250 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
Zbytek
stavebního
nákladu,
jakož
i udržo
45% ke- stavebnímu nákladu až
do částky .............................. 1,141.200 Kč, vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. února 1926.
45% k udržovacímu fondu v
částce ...........
72.000 Kč.
VIII. úprava řeky úslavy vodním
společenstvem v Božkově, pol.
Příspěvek zemského správního výboru:
okres plzeňský.
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky................................. 887.600 Kč, Schválený celkový náklad
úpravy ............................... 574.477-15 K.
35% k udržovacímu fondu v
částce .....................................
56.000 Kč. Udržovací fond ...................... 326.000-— Kč.

VI. úprava Javorky vodním
družstvem pro Lázně Bělohrad
a okolí, p o 1. okres novopacký.

Příspěvek okresních správních komisí
v Nové Páce a Hořicích:
10% ke stavebnímu nákladu až
do částky...............
253.600 Kč,
10% k udržovacímu fondu v
částce ..................................... 16.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. května 1926.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu
v částce ............................. 229.790-86 K,
50% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 163.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
40% ke stavebnímu nákladu
v částce ....................... . • • 229.790-86 K,
101*
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40% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 130.400-— Kč.
Příspěvek zemskékomise pro úpravu
v Čechách:

řek

20% ke stavebnímu nákladu
nejvýše ................................ 111.000-— K.
Příspěvek vodního společenstva:
Ke stavebnímu nákladu........
3.895-43 K,
10% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 32.600 — Kč.
Úmluva dojednána dne 19. května 1926.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva v Sadské, pol. okres
poděbradský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .......................................1,459.000 Kč
(na úpravu potoka 280.200
Kč, na úpravu odpadů 245.300
Kč, na meliorace 933.500 Kč).
Udržovací fond.......................... 61.000 Kč
(na udržování úpravy potoka
26.000 Kč, na udržování úpra
vy odpadů 8.700 Kč, na udržo
vání meliorací 26.300 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky ................................... 112.080 Kč,
35% na úpravu odpadů až do
částky ...................................
85.855 Kč,
25% na meliorace až dočástky 233.375 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce............
10.400
Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce............
3.045
Kč,
25% na udržování meliorací
v částce ...............
6.575 Kč.

1.740 Kč,
3.945 Kč.

Zbytek stavebního nákladu,
jakož i udržovacího fondu uhra
dí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. května 1926.
X. Meliorační podnik vodního
družstva v Zábrdovicích, pol.
okres poděbradský.
Celkový rozpočtený náklad pod
niku .......................................1,323.486 Kč,
(na úpravu potoka 87.851 Kč,
na úpravu odpadů 196.600 Kč,
na meliorace 1,039.035 KČ).
Udržovací fond......................... 47.500 Kč
(na udržování úpravy potoka
a odpadů 24.500 Kč, na udržo
vání meliorací 23.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka až do
částky .....................................

30.748Kč,

35% na úpravu odpadů až do
částky ....................................

68.810 Kč,

25% na meliorace až do částky

259.759 Kč,

35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce........

8.575 Kč,

25% na udržování meliorací
v částce .................................

5.750 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu potoka až do
částky.....................................

21.960 Kč,

20%, na úpravu odpadů až do
částky ....................................

39.320 Kč,

15%, na meliorace až do částky 156.000 Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu potoka až do
částky ...................................
20% na úpravu odpadů až do
částky ...................................
15%, na meliorace áž dočástky
20% na udržování úpravy po
toka v částce ..............

20% na udržování úpravy od
padů v částce........................
15% na udržování meliorací
v částce .................................

v

56.040 Kč,
49.060 Kč,
140.025 Kč,
5.200 Kč,

1

20%, na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ........

4.900 Kč,

15% na udržování meliorací
v částce .........................

3.450 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. února 1926.
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XI. Meliorační podnik vodního
družstva pro úpravu Klobuše
a přítoků v Bohnicích, pol. okres
poděbrads ký.
(Úmluva o udržování.)
Udržovací fond......................... 140.000 Kč
(na udržování regulací a od
padů 112.000 Kč, na udržo
vání meliorací 28.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na udržování regulací a
odpadů v částce.....................
20%,. na udržování meliorací
v částce .................................

33.600 Kč,
5.600 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20%, na udržování regulací a
odpadů v částce ......................
22.400 Kč,
15%, na udržování meliorací
v částce .................................
4.200 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
úmluva dojednána dne 31. března 1926.
XII. Meliorační podnik vodního
družstva pro úpravu potoka
Záhornického s přítoky v Z áhornici, pol. okres poděbradský.
(úmluva o udržování.)
Udržovací fond ......................... 134.500 Kč
(na udržování úpravy potoka
a odpadů 94.000 Kč, na udržo
vání meliorací 40.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce........ 28.200 Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce .................................
8.100 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30%na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce.......... 28.200 Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce .................................
8.100 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. dubna 1926.
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XIII. Hrazení Vápenského po
toka v obci Velké, pol. okres
příbramský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 372.000 Kč.
Udržovací fond.........................
22.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
65%, ke stavebnímu nákladu až
do částky............................... 241.800 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
25%, ke stavebnímu nákladu až
do částky...............................
93.000 Kč.
Příspěvky zájemníků:
a) Okresní správní komise
v Příbrami:
Ke stavebnímu nákladu.......... 20.000 Kč,
k udržovacímu fondu .............. 20.500 Kč.
b) Obce Velké:
Ke stavebnímu nákladu ..........
17.200 Kč,
k udržovacímu fondu ........
1.500 Kč.
úmluva dojednána dne 10. března 1926.
XIV. Meliorační podnik vodního
družstva v Rychnově n. Kněžnou,
pol. okres Rychnov n. Kněžnou.
Schválený celkový náklad pod
niku ....................................... 102.650 K
(na úpravu odpadů 4.323-14
K, na meliorace 93.558-21 K,
na onatření projektu 4.768-65
K).
Udržovací fond.........................
26.800 Kč
(na udržování úpravy odpadů
4.300 Kč, na udržování melio
rací 22.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
20%, na úpravu odpadů v částce 864-62 K,
20% na meliorace v částce .... 18.711-64 K,
20% na opatření projektu..... 953-74 K,
20% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
860-— Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce ................................. 4.500-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20%, na úpravu odpadů v částce 864-82 K,
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20% na meliorace v částce___18.711-64 K,
20% na opatření projektu. .... 953-74 K,
20% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
860-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ................................. 4.500 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. května 1926.
XV. Meliorační podnik vodního
družstva v Rankovicích, pol.
okres tepelský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .................................... .. . 1,054.000 Kč
(na úpravu potoků a odpadů
480.700 Kč, na meliorace a
úpravu hospod, nádrží 570.450
Kč, na opatření projektu pro
regulace 1.300 Kč, na opatření
projektu pro meliorace 1.550
Kč).
Udržovací fond.........................
57.000 Kč
(na udržování úpravy potoků
a odpadů 26.000 Kč, na udržo
vání meliorací a úpravy ho
spod. nádrží 31.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a od
padů až do částky................ 192.280 Kč,
30% na meliorace a úpravu
hospod, nádrží až do částky 171.135 Kč,
40% na opatření projektu pro
regulace ...............................
520 Kč,
30% na opatření projektu pro
meliorace .............................
465 Kč,
40% na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce .... 10.400 Kč,
30% na udržování meliorací a
úpravy hospod, nádrží v částce
9.300 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu potoků a od
padů až do částky................ 120.175 Kč,
20% na meliorace a úpravu
hospod, nádrží až do částky 114.090 Kč,
na opatření projektu pro re
gulace a meliorace................
1.200 Kč,
25% na udržování úpravy po
toků a odpadů v částce ....
6.500 Kč,

20% na udržování meliorací a
úpravy hospod, nádrží v částce
6.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. dubna 1926.
XVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v TuřanechSlatin ě-V ejvanovicíc h-D v o r s k é,
pol. okres brněnský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 779.000 Kč
(na úpravu odpadů 117.000
Kč, na drenáž 662.000 Kč).
Udržovací fond.........................
22.000 Kč
(na udržování úpravy odpadů
7.000 Kč, na udržování drenáže 15.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky ................................... 40.950 Kč,
25% na drenáž až do částky. . 165.500 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce.........................
2.450 Kč,
25% na udržování drenáže
v částce .................................
3.750 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ................................... 35.100 Kč,
20% na drenáž až do částky . . 132.400 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce .......................
2.100 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce .................................
3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 18. března 1926.
XVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Doupí, pol.
okres dačický.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 203.000 Kč
(na úpravu potoka a odpadu
35.000 Kč, na drenáž 168.000
Kč).
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8.000 Kč i XIX. úprava Biškovického po
toka II. vodním družstvem v Biškovicích, pol. okres holešov
ský.
Rozpočtený celkový náklad pod
Příspěvek státního melioračního fondu:
niku ....................................... 297.000 Kc.
40% na úpravu potoka a od
Udržovací fond.........................
20.000 Kč.
padu až do částky ...............
14.000 Kč,
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na drenáž až do částky.. 58.800 Kč,
40%, ke stavebnímu nákladu až
40% na udržování úpravy po
do částky ............................. 118.800 Kč,
toka a odpadu v částce ....
1.600 Kč,
40%,
k udržovacímu fondu
35% na udržování drenáže
v
částce
.................................
8.000 Kč.
v částce .................................
1.400 Kč.

Udržovací fond.........................
(na udržování úpravy potoka
a odpadu 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 4.000 Kč).

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu potoka a od
padu až do částky ...............
12.250 Kč,
35% na drenáž až do částky. . 58.800 Kč,
35%, na udržování úpravy po
toka a odpadu v částce ....
1.400 Kč,
85%, na udržování drenáže
v částce .................................
1.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 5. května 1926.
XVIII. Odvodnění pozemků v Mo
ravské Nové Vsi vodním druž
stvem pro soudní okres břeclavský se sídlem v Hruškách,
pol. okres hodonínský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 235.000 Kc.
Udržovací fond . ........................
5.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25%0 ke stavebnímu nákladu až
do částky...............................
58.750 Kč,
25%, k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.250 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20%, ke stavebnímu nákladu až
do částky .............................
47.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. dubna 1926.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, ke stavebnímu nákladu až
do částky...............................
89.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ..................................
6.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 18. března 1926.
XX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Frýdlantě n. O.Pstruží, pol. okres místecký.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 257.000 Kč.
Udržovací fond.........................
6.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu až
do částky .............................
77.100 Kč,
30%o k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.800 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, ke stavebnímu nákladu až
do částky............................... 77.100 Kč,
30%, k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. května 1926.
XXL Meliorační podnik vodního
družstva v Střebenicích, pol.
okres moravskokrumlovský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 245.000 Kč
(na úpravu odpadů 110.000
Kč, na drenáž 135.000 Kč).
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Udržovací fond.........................
(na udržování úpravy odpadů
8.000 Kč, na udržování drenáže 3.000 Kč).

11.000 Kč

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

6.900-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30%
na rekonstrukci úpravy
Příspěvek státního melioračního fondu:
potoka včetně vyššího ná
40% na úpravu odpadů až do
kladu až do částky.............. 43.352-27 Kč,
částky ...................................
44.000 Kč,
20% na rekonstrukci závlah y
30% na drenáž až dočástky..
40.500Kč, až do částky .......................
200-— Kč,
40% na udržování úpravy od
30% na udržování úpravy po
padů v částce .......................
3.200 Kč,
toka v částce ..................... 8.100-— Kč,
30% na udržování drenáže
20% na udržování meliorací
v částce.........................
900
Kč.
v částce ............................... 4.600 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
Příspěvek moravského zemského výboru:
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
30% na úpravu odpadů až do
Úmluva dojednána dne 15. května 1926,
částky ...........................
33.000 Kč,
25% na drenáž až dočástky ..
33.750Kč,XXIII. M e 1 i o r a ční podnik vod
30% na udržování úpravy od
ního družstva ve Světí é-C e tpadů v částce .......................
2.400 Kč, kovicích, pol. okres morav
25% na udržování drenáže
skotřebovský.
v částce .................................
750 Kč.
Rozpočtený celkový náklad pod
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
niku ..................................... 787.000 Kč
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
(na úpravu potoka 36.000 Kč,
Úmluva dojednána dne 23. dubna 1926.
na meliorace 751.000 Kč).
Udržovací fond.........................
22.000 Kč
XXII. Meliorační podnik vodního
(na udržování úpravy potoka
5.000 Kč, na udržování melio
družstva v Chornicích, pol.
rací
17.000 Kč).
okres moravskotřebovský.
Rozpočtený celkový náklad re
konstrukčních prací včetně
vyššího nákladu prací regu
lačních ................................. 145.507-58 Kč
(na rekonstrukci úpravy po
toka včetně vyššího nákladu
144.507-58 Kč, na rekon
strukci závlahy 1.000-— Kč).
Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 50.000— Kč
(na udržování úpravy po
toka 27.000 Kč, na udržo
vání meliorací 23.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na rekonstrukci úpravy
. potoka včetně vyššího ná
kladu až do částky ............ 57.803-03 Kč,
30% na rekonstrukci závlahy
až do částky.........................
300-— Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce ...................... 10.800-— Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky .................................
14.400 Kč,
30% na meliorace až dočástky 225.300 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce .......................
2.000 Kč,
30% na udržování meliorací
v částce .............
5.100 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu potoka až do
částky .............................
14.400 Kč,
30% na meliorace až dočástky 225.300 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce .............
2.000 Kč,
30% na udržování meliorací
v částce....................
5.100
Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. února 1926.
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XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Ivan i, pol.
okres přerovský.
Rozpočtený vyšší náklad pod
niku ..................................... 429.181-36 Kč
(na úpravu odpadu a zřízení
betonového potrubí odpad
ního 141.395-43 Kč, na drenáž 287.785-93 Kč).
Udržovací fond pro celý pod-,
nik ........................................... 25.000 Kč
(na udržování úpravy od
padu a betonového potrubí
odpadního 13.000 Kč, na
udržování drenáže 12.000
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu až
do částky ........................... . . 67.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40%o k vyššímu nákladu na
úpravu odpadu a betonového
potrubí odpadního až do
částky ................................. 56.55817 Kč,
30% k vyššímu nákladu na
drenáž až do částky............ 86.335-77 Kč,
35% na udržování úpravy od
padu a betonového potrubí
odpadního v částce.............. 4.550-— Kč,
25%, na udržování drenáže
v částce ............................... 3.000-— Kč.

XXVI. Meliorační podnik vodního
družstva v Louce, pol. okres uhers k o h r a d i š ť s ký.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, k vyššímu nákladu na
úpravu odpadu a betonového
potrubí odpadního až do
částky................................... 42.418 63 Kč,
20%, k vyššímu nákladu na
drenáž až do částky .......... 57.557-19 Kč,
30%, na udržování úpravy od
padu a betonového potrubí
odpadního v částce.............. 3.900-— Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ............................... 2.400— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. února 1926.
XXV. Meliorační podnik vodního
družstva ve Svinošicích, pol.
okres tišnovský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .................. .................... 224.000 Kč.
Udržovací fond ..............
5.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 67.200 Kč,'
30%, k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. května 1926.

Schválený vyšší náklad pod
niku ................................... 941.158 09 Kč
(na úpravu potoka a odpa
du 128.661-62 Kč, na dre
náž 812.496-47 Kč).
Udržovací fond...................... 26.000-— Kč
(na udržování úpravy poto
ka a odpadu 11.000 Kč, na
udržování drenáže 15.000
Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40%, k vyššímu nákladu na
úpravu potoka a odpadu
v částce ........................... 51.464-65 Kč,
30% k vyššímu nákladu na
drenáž v částce ............... 243.748-94 Kč,
40% na udržování úpravy
potoka a odpadu v částce. .
4.400-— Kč,
30%, na udržování drenáže
v částce .............................
4.500— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, k vyššímu nákladu na
úpravu potoka a odpadu
v částce ................. .......... 38.598-49 Kč,
30%, k vyššímu nákladu na
drenáž v částce................. 243.748-94 Kč,
30% na udržování úpravy po
toka a odpadu v částce ....
3.300-— Kč,
30%, na udržování drenáže
v částce
. ............ ..
4.500-— Kč,
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Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova
cího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 25. března 1926.
XXVII. Dílčí úprava potoka SalašskéhoveS tn. rémMěstě, po 1. okres
uherskohradištský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ................................. 260.000 Kč.
Udržovací fond ......................... 14.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................. 91.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .................................
4.900 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 91.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce ..................................
4.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Staré Město.
Úmluva dojednána dne 13. února 1926.

XXIX. Meliorační podnik vodního
družstva v Mikulůvce, pol. okres
vsetínský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 316.000 Kč.
Udržovací fond .........................

7.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 110.600 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .................................

2.450 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky.................
110.600 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .................................

2.450 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 31. března 1926.
XXX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Velkých Kunč i c í c h, pol. okres f r ý d e c k ý.

XXVIII. Meliorační podnik II.
vodního družstva v Zubří, pol.
okres valašskomeziříčský.

Rozpočtený náklad podniku .... 268.000 Kč
(na drenáž 266.950 Kč, na
opatření projektu 1.050 Kč).

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 237.000 Kč.
Udržovací fond .........................
8.000 Kč.

Udržovací fond .........................

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 82.950 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .................................
2.800 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 82.950 Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .................................
2.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 15. května 1926.

5.250 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na drenáž. až do částky ..

80.085 Kč,

30% na opatření projektu ....

315 Kč,

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

1.575 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro
Slezsko:
20% na drenáž až do částky ... 53.390 Kč,
20% na opatření projektu ....
210 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.050 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 5. května 1926.
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XXXI. Meliorační podnik II. vod XXXIII. Meliorační podnik vodního družstva ve Smilovicíeh, ního družstva v U horské Vsi,
pol. okres český Těšín.
župa XV.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 386.000 Kč. Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 276.000 Kč
Udržovací fond ..........................
6.000 Kč.
(na úpravu odpadů 263.000
Kč, na drenáž 13.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
Udržovací fond ....................... 31.050 Kč
30% ke stavebnímu nákladu až
(na udržování úpravy odpadů
do částky ............................... 115.800 Kč,
30.800
Kč, na udržování dre
30% k udržovacímu fondu
náže'250
Kč).
v částce .................................
1.800 Kč.
Příspěvek zemské správní komise pro
Slezsko:
30%, ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 115.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .................................
1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 22. března 1926.
XXXII. II. část melioračního pod
niku vodního družstva v Sološn i c i, župa XV.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 332.000 Kč
(na úpravu potoka Sološnického 258.000 Kč, na úpravu
odpadů 38.000 Kč, na drenáž
36.000 Kč).
Udržovací fond ....................... 27.000 Kč
(na udržování úpravy potoka
a odpadů 26.000 Kč, na udržo
vání drenáže 1.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
75%, na úpravu potoka až do
částky ................................... 193.500 Kč,
70%, na úpravu odpadů až do
částky ..................................... 26.600 Kč,
60% na drenáž aždo částky...
21.600 Kč,
60% na udržování úpravy po
toka a odpadů včástce......... 15.600 Kč,
50%, na udržování drenáže
v částce .................................
500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1926.

Příspěvek státního melioračního fondu:
70%, na úpravu odpadů až do
částky ................................... 184.100 Kč,
50% na drenáž až do částky. . .
6.500 Kč,
70%, na udržování úpravy od
padů v částce...................
21.560 Kč,
50%, na udržování drenáže
v částce...................................
125 Kč.
Zbytek stavebního nákladu,, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. března 1926.
XXXIV. Hrazení Haluzického po
těkav obcích Haluzicích a štvrtk u, župa XVII.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................... 318.000 Kč.
Udržovací fond ............................ 27-.000Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
85% ke stavebnímu nákladu až.
do částky ............................... 270.300 Kč,
50% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
13.500Kč.
Příspěvek zájemníků:
a) ObceHaluzic:
Ke stavebnímu nákladu ....
k udržovacímu fondu ..........

1.500 Kč,
500 Kč.

b) Obce štvrtku:
Ke stavebnímu nákladu ....
k udržovacímu fondu .....

46.200 Kč,
13.000 Kč.

Úmluva dojednána dne 19. května 1926.
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 15®.

§ 1.
I1) Podle pravidel obsažených v úmluvě
sjednané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Ra
Rozpočtený celkový náklad pod
Itálií, Polskem, Rumunskem, Krá
niku ............................
270.000kouskem,
Kč.
lovstvím
Srbů, Chorvatů a Slovinců a Česko
Udržovací fond ............... 27.000 Kč. slovenskem o pensích poukázaných bývalou
vládou rakouskou a v úmluvě sjednané ve
Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi RakousPříspěvek státního melioračnílio fondu:
kem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Králov
90% ke stavebnímu nákladu až
stvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Českoslo
do částky ................................ 248.000 Kč, venskem o úpravě různých skupin odpočiv
75% k udržovacímu fondu
ných požitků, které nebyly upraveny úmluvou
v částce................................... 20.250 Kč. v Římě ze dne 6. dubna 1922, přiznávají se
odpočivné a zaopatřovací požitky osobám,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo jichž se tyto úmluvy týkají.
vacího fondu uhradí obec Papradno.
(2) V případech zvláštního zřetele hodných
úmluva dojednána dne 15. května 1926.
mohou býti dle volného uvážení přiznány od
počivné a zaopatřovací požitky v předcháze
jícím odstavci uvedené osobám, které jsou
XXXVI. Meliorační podnik vod nebo se stanou československými státními
ního družstva v šomodi, župa XX. příslušníky a nespadají pod ustanovení od
stavce prvního. Totéž platí o pozůstalých po
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ...................................... 240.000 Kč. těchto osobách.
§ 2.
Udržovací fond .............. 18.800 Kč.
Ustanovení předcházejícího paragrafu, po
Příspěvek státního rnelioračního fondu:
kud se týče státní příslušnosti jakožto pod
mínky přiznání zaopatřovacích požitků, platí
55% ke stavebnímu nákladu až
do částky ............................... 132.000 Kč, též pro přiznání vojenských zaopatřovacích
požitků osobám, které co do státní příslušnosti
55% k udržovacímu fondu
v částce................................... 10.340 Kč. nevyhovují podmínkám §§ 2, resp. 5 zákona
ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.; ji
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo nak ustanovení tohoto zákona a zákonů jej
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
doplňujících zůstávají nedotčena.
Úmluva dojednána dne 30. dubna 1926.
§ 3.
Dr. Slávik v. r.
Zákon nabývá účinnosti, jakmile a pokud
úmluvy jmenované v § 1 tohoto zákona se
stanou účinnými, a provedou jej ministři
financí, národní obrany, vnitra a železnic.
159.
XXXV. Hrazení Papradňanky
v obci Pa p rádně, župa XVII.

Zákon ze dne 1. července 1926
o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřo
vacích požitků v souvislosti s pensijními úmlu
vami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922
a ve Vídni dne 30. listopadu 1923.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Státní tiskárna v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

Dr. Fatka v. r.
za ministra Dra Říhu.

