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138.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 25. července 1927
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 (komisí) a zájernníky dojednány byly úmluvy o úhradě ná
kladu provádění a udržování pro tyto pod
niky :
I. Meliorační podnik vodního
družstva v Olešce-Brníku, pol.
okres českobrodský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 4'79.363'— Kč
(na úpravu odpadu 27.400
Kč, na drenáž 447.600
Kč, na projekt 4363 Kč).
Udržovací fond ......................

10.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadu až do
částky ................................
8.220'— Kč,
30% na drenáž až do částky.. 134.280'— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ................ ..............
3.150'— Kč.

Výlohy projektní byly podpořeny minister
stvem zemědělství zvláště z úvěrní položky
„meliorace" částkou 1.527 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20%, na úpravu odpadu až do
částky .................................
5.480'— Kč,
20% na drenáž až do částky.. 89.520'— Kč,
20% na opatření projektu. . .
872'60 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.100'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 12. března 1927.
II. Meliorační podnik vodního
družstva ve štíhlících, pol.
okres českobrodský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 356.000'— Kč
(stavební náklad 342.000
Kč, na opatření projektu
14.000 Kč).
Udržovací fond ......................
7.500'-,— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 102.600'—Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce.......................... ..
2.250'— Kč.
Náklad projektní podpořen byl minister
stvem zemědělství zvláště z úvěrní položky
„meliorace“ částkou 5.606 Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 68.400'—Kč,
20% na opatření projektu. . .
2.800'—Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
1.500'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. března 1927.
III. Meliorační podnik vodního
družstva pro Tuří a okolí, pol.
okres jičínský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 567.000'— Kč.
Udržovací fond.............. ..
10.000'— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 141.750 —Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.500'—Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 113.400'—Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
2.000'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 3. června 1927.
IV. Úprava potoka Kačáku
(III. díl, km 1-800—2 620) v N e n a č ovicích, pol. okres kladenský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 274.500'— Kč,
Udržovací fond .............. .
14.600'— Kč.

40% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
5.840’—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržov.icího fondu uhradí okresní správní komise
v Unhošti.
Úmluva dojednána dne 25. března 1927.
V. Meliorační podnik vodního
družstva v Jelčanech -Hatích,
pol. okres kolínský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 921.750'—Kč
(na úpravu potoka 74.250
Kč, na meliorace 847.230
Kč).
Udržovací fond......................
19.300'— Kč
(na udržování regulací
4.800 Kč, na udržování
meliorací 14.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky ................................. 29.808'— Kč,
30% na meliorace až do částky 254.169'— Kč,
40% na udržování regulací______
v částce ...............................
1.920'— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...............................
4.350'— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu potoka až do
částky .................................
14.904-— Kč,
15% na meliorace až do částky 127.084'50 Kč,
20% na udržování regulací
v částce ..............................
960'—Kč,
15% na udržování meliorací
v částce ..............................
2.175'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 3. června 1927.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky........ .................... 109.800'—Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
5.840'—Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 109.800'— Kč,

VI. Meliorační podnik vodního
družstva v Babicích, pol. okres
královéhradecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ...............................1,082.000'— Kč
(na úpravu odpadů 38.000
Kč, na drenáž 1,044.000
Kč).
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Udržovací fond ......................
(na udržování úpravy od
padů 3.800 Kč, na udržování
drenáže 13.500 Kč).

17.300'—Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky .................................
13.300'— Kč,
25% na drenáž až do částky 261.000'—Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
1.330'—Kč,
25% na udržování drenáže
v částce ...............................
3.375'—Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
11.400'—Kč,
15% na drenáž až do částky 156.000'—Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce.......................
1.140'__Kč,
15% na udržování drenáže
v částce ...............................
2.025'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 4. června 1927.

VII. Meliorační podnik vodního
družstva v Petrovicích, p 01.
okres královéhradecký.
Rozpočtený celkový náklad
P°dnikl1 ............................... 500.000'— Kč
(na úpravu odpadů 14.600
Kč, na meliorace 485.400
Kč).
Udržovací fond ......................
12.800'__Kč
(na udržování úpravy odpa
dů 1.400 Kč, na udržování
meliorací 11.400 Kč).
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Příspěvek zemského správního výboru:
15% na úpravu odpadů až do
částky .................................
15% na meliorace až do částky
15% na udržování úpravy od
padů v částce.......................
15% na udržování meliorací
v částce ...............................

2.190'— Kč,
72.810'— Kč,
210'—~ Kč,
1.710'—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 15. března 1927.

VIII. Meliorační a regulační pod
nik vodního družstva v Dornsdorfu, pol. okres přísečnický.
(Úmluva o udržování.)
Udržovací fond ....................... 100.000'—Kč
(na udržování regulací
70.000 Kč, na udržování
hospodářské nádrže 10.000
Kč, na udržování meliorací
20.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na udržování regulací..
40% na udržování hospodář
ské nádrže
4.000'—Kč,
20% na udržování meliorací

21.000'—Kč,

4.000'— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování regulací.. 21.000'—Kč,
40% na udržování hospodář
ské nádrže ...........................
4.000'— Kč,
20% na udržování meliorací
4.000'— Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
úmluva dojednána dne 3. června 1927.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
4.380'— Kč,
30% na meliorace až do částky 145.620'— Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce..................
420'__Kč,
30% na udržování meliorací
v částce.................................
3.420 — Kč.

IX. Meliorační podnik vodního
družstva v K a ř e z e, pol. okres
rokycanský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 221.000'— Kč,
udržovací fond
..............
5.000' Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................

66.300'—Kč,

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

1.500'— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................

55.250'—Kč,

25yo k udržovacímu fondu
v částce ..............................

1.250'—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. února 1927.

35% na opatření projektu pro
úpravy .................................

3.850'— Kč,

25% na opatření projektu pro
meliorace .............................
2.750 — Kč,
35% na udržování úprav.... 10.500'— Kč,
25% na udržování meliorací..
2.500'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 1. června 1927.

XI. Meliorační podnik II. -v o d n íh o družstva v Majvaldě-Bílčicích, pol. okres Beroun na Mo
ravě.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 296.000'— Kč.
X. Meliorační podnik II. vodního Udržovací fond ......................
4.000'— Kč.
družstva v Nové Vsi u Chýnova,
pol. okres táborský.
Příspěvek státního melioračního fondu:
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 826.500'— Kč
(na úpravu odpadů a ryb
níka Vajgaru 322.500 Kč,
na meliorace 482.000 Kč, na
opatření projektu pro úpra
vy 11.000 Kč, na opatření
pro j ektu pro meliorace
11.000 Kč).
Udržovací fond......................
40.000'—Kč
(na udržování úprav 30.000
Kč, na udržování meliorací
10.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................

88.800'— Kč,

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

1.200 — Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky............................

59.200'—Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
800 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. června 1927.

40% na úpravy až do částky 129.000'— Kč,
30% na meliorace až do částky 144.600'— Kč,
40% na opatření projektu pro
úpravy ................................

4/00'— Kč,

XII. Meliorační podnik vodního
družstva ve Velké Střelné, pol.
okres Beroun na Moravě.

40% na udržování úprav ....

12.000'— Kč,

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 497.000'—^ Kč.
Udržovací fond ......................
8.000'— Kč.

30% na udržování meliorací. .

3.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na opatření projektu pro •
meliorace ............................
3.300'— Kč,

Příspěvek zemského správního výboru:
35% na úpravy až do částky 112.875'—Kč,
25% na meliorace až do částky 120.500'— Kč,

30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 149.100'—Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ........................
2.400'— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 149.100'—Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
2.400'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

30% stavebního nákladu pří
spěvky zájemníků nekryté
ho až do částky.............. .. . 115.365'— Kč,
30% udržovacího fondu pří
spěvky zájemníků nekryté
ho v částce...........................
7.266'— Kč.

úmluva dojednána dne 2. dubna 1927.

XIII. úprava potoka Bejkovky a
potoka Lysického v obcích Jestřebí a Bořitově, pol. okres
boskovický.
Rozpočtený náklad podniku 768.742'66 Kč.
Udržovací fond......................
70.000'— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 307.497'06 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce ............................... 28.000'—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................ 230.622'80 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
21.000'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obce Jestřebí a Bořitov.
Úmluva dojednána dne 11. června 1927.

XIV. Hrazení Býkovky v Kunčině
Vsi, pol. okres boskovický.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 409.000'— Kč.
Udržovací fond......................
34.600'— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
70% stavebního nákladu pří
spěvky zájemníků nekryté
ho až do částky.................. 269.185'— Kč,
70% udržovacího fondu pří
spěvky zájemníků nekryté
ho v částce ...................
16.954'— Kč.

Příspěvek zájemníků:
Obec Kunčina Ves:
k stavebnímu nákladu ....
k udržovacímu fondu........

20.450'— Kč,
10.380'— Kč.

Okresní silniční správní komise v Kunštátě:
k stavebnímu nákladu ....
4.000'— Kč.
úmluva dojednána dne 23. května 1927.

XV. Meliorační podnik vodního
družstva ve Velké, pol. okres
hodonínský.
Schválený vyšší náklad pod
niku ..................................... 241.96519 Kč
(na úpravu potoků
123.389'81 Kč, na meliorace
118.575'38 Kč).
Udržovací fond....................... 25.000'— Kč
(na udržování úpravy po
toků 13.000 Kč, na udržo
vání meliorací 12.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k vyššímu nákladu na
úpravu potoků....................
30% k vyššímu nákladu na
meliorace ..........................
40% na udržování úpravy po
toků .....................................
30% na udržování meliorací. .

49.355'92 Kč,
35.572'61 Kč,
5.200'— Kč,
3.600'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k vyššímu nákladu na
úpravu potoků....................
30% k vyššímu nákladu na
meliorace ..........................
30% na udržování úpravy po
toků .....................................
30% na udržování meliorací. .

37.016'94 Kč,
35.572'61 Kč,
3.900'— Kč,
3.600'—Kč.
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Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 3. června 1927.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................

72.000'— Kč,

20% na drenáž až do částky 658.000'— Kč,
XVI. Meliorační podnik vodního
družstva ve Všechovicích, pol.
okres holešovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 480.500'— Kč.
Udržovací fond ...................
12.000''— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky...............
120.125'— Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ..........................
3.000'—• Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky
144.150'— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ................................
3.600' Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

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

6.900'— Kč,

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

10.000'— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. února 1927.

XVIII. Melioračnípodnikvodního
družstva Lipník-NovýDvůr, pol.
okres hranický.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 838.000'— Kč
(na úpravu odpadů 279.000 '
Kč, na drenáž 559.000 Kč).
Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy od
padů 18.000 Kč, na udržo
vání drenáže 13.000 Kč).

31.000'— Kč

Úmluva dojednána dne 9. dubna 1927.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
XVII. Meliorační podnik vodního
částky .............................
97.650'— Kč,
družstva Bělotí n-N ý d e k-L u č i c e, 25% na drenáž až do částky 139.750'— Kč,
pol. okr es hranický.
35% na udržování úpravy od
Rozpočtený celkový náklad
padů v částce ...................
6.300'— Kč,
podniku ............................. 3,530.000'— Kč
25% na udržování drenáže
(na úpravu odpadů 240.000
v částce ...............................
3.250'— Kč.
Kč, na drenáž 3,290.000
Kč).
Udržovací fond .....................
73.000'— Kč
Příspěvek moravského zemského výboru:
(na udržování úpravy od
20% na úpravu odpadů až do
padů 23.000 Kč, na udržo
částky .................................
55.800'— Kč,
vání drenáže 50.000 Kč).
20% na drenáž až do částky 111.800'— Kč,
Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na udržování úpravy od
40% na úpravu odpadů až do
padů v částce ...................
3.600'— Kč,
částky .................................
96.000'— Kč,
20% na udržování drenáže
30% na drenáž až do částky 987.000'— Kč,
v částce .............................
2.600'— Kč.
40% na udržování úpravy od
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
padů v částce......
9.200'— Kč,
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
30% na udržování drenáže
Úmluva dojednána dne 21. března 1927.
v částce ......................... ....
15.000'— Kč.

Sbírka zákonů a nařízení, č. I3S.
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XIX. Meliorační podnikvodního
družstva ve Vracově, po!, okres
k y j o v s k ý.

XXL Meliorační podnik vodního
družstva v Hlinném, pol. okres
Nové Město na Moravě.

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti rozpočtu schvá
lenému úmluvou uveřejně
nou pod č. 245 Sb. z. a n.
z r. 1925 .............................
(práce regulační a odpa
dové 44.755'80 Kč, práce
meliorační 5.871'87 Kč).

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 287.100'— Kč.
Udržovací fond .....................
7.000'— Kč
50.62717 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%'k vyššímu nákladu prací
regulačních a odpadových .
20% k vyššímu nákladu prací
melioračních .....................

13.426'59 Kč,
1.174'37 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k vyššímu nákladu prací
regulačních a odpadových 13.426'59 Kč,
20% k vyššímu nákladu prací
melioračních .....................
1.174'37 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž
stvo.
úmluva dojednána dne 6. dubna 1927.

XX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Sta řič i, pol. okres
místecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ...............................
Udržovací fond.......................

630.000 — Kč.
17.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 189.000 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
5.100‘— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 189.000 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
5.100'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo..
Úmluva dojednána dne 3. června 1927.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu
až do částky ....................... 100.485'— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.450'— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu
až do částky ....................... 100.485'— Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.450'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 3. června 1927.

XXII, Meliorační podnik vodního
družstvaveLhotce u žďáru, pol.
okres Nové Město na Mor.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 260.000— Kč
(na úpravu potoků 80.000
Kč, na meliorace 180.000
Kč).
Udržovací fond .....................
8.500'— Kč
(na udržování regulací
4.500 Kč, na udržování meliorací 4.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků až do
částky .................................
30%, na meliorace až do
částky .................................
40% na udržování regulací
v částce .............................
30% na udržování meliorací
v částce .............................

32.000'— Kč,
54.000'— Kč,
1.800'— Kč,
1.200'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu potoků až do
částky ................

32.000'— Kč,
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30% na meliorace až do
částky .................................

54.000'— Kč,

40% na udržování regulací
v částce ... .....................

1.800'— Kč,

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

1.200'— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 3. června 1927.

XXIII. Melioračnípodnikvodního
družstva v Německém, pol. okres
Nové Město na Moravě.

S36.

XXIV. Melioračnípodnikvodního
družstva v Nové Vsi, pol. okres
Nové Městona Moravě.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 365.000'— Kč,
(na úpravu místního po
toka 25.500 Kč, na drenáž
339.500 Kč).
Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy míst
ního potoka 2.000 Kč, na
udržování meliorací 6.000
Kč).

8.000'— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu místního po
toka až do částky ..........

10.200'— Kč,

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 443.700'— Kč
(na úpravu odpadů 52.700
Kč, na drenáž 391.000 Kč).

35% na drenáž až do částky 118.825'—Kč,
40% na udržování úpravy
místního potoka v částce

800'— Kč,

Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vání drenáže 8.500 Kč).

35% na udržování drenáže
v částce ...........................

2.100'—Kč.

11.500'—Kč

Příspěvek moravského zemského výboru:

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky
.....................

18.445’— Kč,

35% na drenáž až do částky 136.850'—Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce ...................

1.050'—Kč,

35% na udržování drenáže
v částce ........ .

2.975-— Kč.

35% na úpravu místního po
toka až do částky..............
8.925'— Kč,
35% na drenáž až do částky 118.825'—Kč,
35% na udržování úpravy
místního potoka v částce
700'—Kč,
35% na udržování drenáže
v částce ............................
2.100'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 3. června 1927.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu odpadů až do
částky ...............................

18.445'— Kč,

35% na drenáž až do částky 136.850'—Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce ...................

1.050'—Kč,

35% na udržování drenáže
v částce .............................

2.975'—Kč,

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. května 1927.

XXV. Meliorační podnik vodního
družstva ve Z voli nad Pernštýnem, pol. okres Nové Město na
Moravě.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 457.000'— Kč.
Udržovací fond.......................

11.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu
až do částky............ 159.950'—• Kč,
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35% k udržovacímu fondu
v částce
........ .

3.850'— Kč.
i
Příspěvek moravského zemského výboru:

35% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 159.950'—Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce
...........................
3.850'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 25. března 1927.

70% udržovacího fondu ne
uhrazeného
příspěvkem
obce Doubravníku ..........

1563

22.400'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% nákladu neuhrazeného
příspěvkem obce Doubrav
níku až do částky ............ 118.061'— Kč,
30% udržovacího fondu ne
uhrazeného
příspěvkem
obce Doubravníku ..........
9.600'— Kč.
Příspěvek obce Doubravníku:

XXVI. úprava potoka Odry vod
ním družstvem v L o m n i č ceŠ e r k o v i c í c h, p o 1. okres tišn o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 922.000'— Kč.
Udržovací fond ....................
80.000'— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu
až do částky ................
414.900'— Kč,
45% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 36.000'— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 368.800'—Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce ............................
32.000'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. května 1927.
i
XXVII. Hrazení potoka Rako
vého v Doubravníku, pol.
o k r.e s tišnovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 414.250'— Kč.
Udržovací fond
............
40.000' Kč.

5% k stavebnímu nákladu
kromě 20 m3 stavebního
dřeva ..................................... 20.712'—Kč,
k udržovacímu fondu ..........
8.000'— Kč.
Úmluva dojednána dne 13. června 1927.

XXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Kunovicích,
pol. okres valašskomezi
říčský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .................. 853.000'— Kč
(na úpravu potoka a odpa
dů 155.000 Kč, na meliox-ace
698.000 Kč).
Udržovací fond
..................
34.000'—Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 20.000 Kč,
na udržování meliorací
14.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a od
padů až do částky ............
62.000'— Kč,
30% na meliorace až do
částky ............................... 209.400'— Kč,
40% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ....
8.000'— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce .............................
4.200'— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:

PříspěvelUstátního melioračního fondu:
70% nákladu neuhrazeného
příspěvkem obce Doubrav
níku až do částky ........ 275.477'— Kč,

35% na úpravu potoka a od
padů až do částky..............
54.250'— Kč,
30% na meliorace až do
částky ........................
209.400'— Kč,
138
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35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ....
7.000'— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
4.200'— Kč.
Zbytek stavebního lákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

35% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.100'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 3. června 1927.

XXXI. Meliorační podnik vodní
ho družstva v Novém Petříně,
pol. okres znojemský.

XXIX. M e 1 i o r a č n í podnik II. vod
ního družstva v TylovicíchHážovicích, pol. okres valašsko
meziříčský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 166.000'— Kč.
Udržovací fond........ ..............
5.000'—Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky............................
£5% k udržovacímu fondu
v částce ...............................

58.100'— Kč,
1.750'—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu až
dr částky............................. 58.100'—Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.750'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož- i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1927.
XXX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Vidči, pol.
okres valašskomeziříčský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 207.000'-— Kč.
Udržovací fond......................
6.000'—Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
35% k udržovacímu fondu
v částce ............ .................

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......... .................... 220.000'— Kč.
Udržovací fond .............. ..
4.500'—-Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................

66.000'—Kč,
1.350'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky.............. .............
44.000'— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
900'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 17. května 1927.
XXXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v StrachoticíchMicmanicích, pol. o k r e s z n o j e mský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 305.200'— Kč
(na úpravu odpadů 37.400
Kč, na meliorace 267.800
Kč).
Udržovací fond ....................... 12.500'—Kč
(na udržování úpravy od
padů 7.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

72.450'— Kč,
2.100'— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky.......... ..................

Úmluva dojednána dne 25. března 1927.

72.450'— Kč,

£5% na úpravu odpadů až do
částky .................................
25% na meliorace až do částky
35% na udržování úpravy od
padů v částce......................
25% na udržování meliorací
v částce ...............

13.090'— Kč,
66.950'— Kč,
2.450'— Kč,
1.375'—Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:

30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
11.220'— Kč,
20% na meliorace až do částky 53.560'— Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce
..........
2.100'— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce
.......................
1.100'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

25% k stavebnímu nákladu
až do částky ....................... 47.500'—Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce .............................
875'—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. března 1927.
Dr. Srdínko v. r.

Úmluva dojednána dne 13. června 1927.

137.
XXXIII. M e 1 i o r a č n í podnik II.
vodního družstva v B r u z o v icích, pol. okres frýdecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku
...........................1,085.000'—Kč.
Udržovací fond.......................
18.000'-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky....................... 325.500'—Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
5.400'—Kč.
Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky....................... 271.250'—Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce .............................
4.500'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 15. března 1927.

Vládni nařízení
ze dne 25. srpna 1S27
o vysvědčeních na odchodnou mistrovské
školy strojnické při Zemské průmyslové škole
v Kutné Hoře.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 14a), odst. 5., zákona ze dne 5. února
1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje
řád živnostenský:
§ IDvouletá mistrovská škola strojnická při
zemské průmyslové škole v Kutné Hoře za
řazuje se do oddílu II., § 1 nařízení ministra
obchodu ve shodě s ministrem věcí duchov
ních a vyučování ze dne 27. července 1907,
č. 193 ř. z., jímž se označují ona živnostenská
učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné
návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně
nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního
poměru, po případě průkaz o předepsané době
zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti.

§ 2.
XXXIV. Meliorační podnik I. vod
ního družstva ve Vyšních Lho
tách, pol. okres frýdecký.
Rozpočtený celkový náklad podniku
........................... 190.000'—Kč.
Udržovací fond ......................

3.500'-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky .....................
30% k udržovacímu fondu
v částce ....................... ..

57.000'— Kč,

Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gazík v. r.
Dr. Engliš v. r.,
též za ministra Dr. Peroutku.

1.050'—Kč.
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