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71.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 29. března 1928
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
zemědělství stavbami vodními, vyhlašuji, že
mezi ministerstvem zemědělství, příslušným
zemským (správním) výborem a zájemníky
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu
provádění a udržování pro tyto podniky:
I. Meliorační podnik vodního
družstva pro Chlustinu a že
brák, p o 1. okres hořovický.
Rozpočtený celkový náklad
Podniku .............................
(na úpravu odpadů
15.300 Kč, na meliorace
645.600 Kč).
Udržovací fond _...................
(na udržování úpravy od
padů 3.750 Kč, na udržování
meliorací 9.750 Kč).

660.900 Kč,

13.500 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ...............
6.120 Kč,
30!/o na meliorace až do
částky .............
193.680 Kč,
^ na udržování úpravy od
padů v částce........... '
1.500 Kč,
3°%^ na udržování meliorací
v castce
2.925 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
4.590 Kč,
částky ................................
20% na meliorace až do
částky ................................. 129.120 Kč,
30% na udržování úpravy od
1.125 Kč,
padů v částce .....................
20% na udržování meliorací
1.950 Kč.
v částce ...............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. ledna 1928.
II. Meliorační podnik vodního
družstva v Lomech, pol. okres
jindřichohradecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................
(na úpravu odpadů
165.600 Kč, na meliorace
150.400 Kč, na opatření pro
jektu pro úpravu odpadů
350 Kč, na opatření projektu
pro meliorace 1.050 Kč).
Udržovací fond ....................
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržo
vání meliorací 8.800 Kč).

317.400 Kč.

16.800 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky
.........................
66.240 Kč,
30% na meliorace až do
částky
.........................

45.120 Kč,

40% na opatření projektu pro
úpravu odpadů .................

140 Kč,
37
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30% na opatření projektu pro
mehorace ...........................
40% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
30%
udržování meliorací
v částce ............................

Sbírka zákonů a nařízení, č. 7g.

315 Kč,
3.200 Kč,

30% ^na udržování drenáže
v cástce .............................

1.260 Kč

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka až do
2.640 Kč.
částky .................................
39.120 Kč,
25% na drenáž až do částky
57.425 Kč,
Příspěvek zemského správního výboru:
30%
na
opatření
projektu
pro
30% na úpravu odpadů až do
úpravu potoka ...................
jgQ
castky ................................
49.680 Kč,
25% na opatření projektu pro
na meliorace až do
drenáž .................................
100 Kč,
castky ................................
30.080 Kč,
30% na udržování úpravy po
40% na opatření projektu pro
toka v částce .....................
2.160 Kč,
úpravu odpadů ........... _
140 Kč
25%
ýna
udržování,
drenáže
40 % na opatření projektu pro
v castce .......................
1.050 Kč.
meliorace ..........................
^£0 Kč
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
30% na udržování úpravy od
vacího
fondu uhradí vodní družstvo.
padů v částce.....................
2 400 Kč
Úmluva dojednána dne 31. ledna 1928.
20% na udržování meliorací
V castce ..............................
1.760 Kč.
vacZfíntfLataVeřníh10 nákladu> Jakož i udržo IV. Meliorační podnik vodního
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
družstva v Trnavě, pol. okres
Úmluva dojednána dne 31. ledna 1928.
královéhradecký.
Rozpočtený ceikovýt náklad
HP Mel i oráč ní podnik vodního
podniku ............................. SOO.OOú-Kě,—
(na upravu odpadů
cruzstva v Bezděkově, pol.
21.000
Kč, na drenáž
okres klatovský.
779.000 Kč).
Rozpočtený celkový náklad
Udržovací fond .....................
17.000 Kč
Podniku ___
qci iAA tz'( na úpravu potoka' kóřyť' °0 K°’
(na udržování úpravy od
padů 2.000 Kč, na udržování
229 mí3%?° Kč' "a dretóž
drenáže 15.000 Kč).
2^9.700 Kc, na opatření
piojektu pro úpravu po
Příspěvek státního melioračního fondu:
toka 600 Kč, na opatření
projektu pro drenáž 400 Kč).
35% na úpravu odpadů až do
částky .................................
7.350 Kč,
Udržovací fond ...
n rioo
(na udržováníúpravy
p0l
00 Kc’
25% na drenáž až do částky 194.750 Kč,
toká 7.200 Kč, na udržování
35% na udržování úpravy od
drenaze 4.200 Kč).
padů v částce.......
700
Kč,
Příspěvek státního melioračního fondu25%^ na udržování drenáže
v částce ...............................
3.750 Kč.
40% na úpravu potoka až do
'astby
52.160 Kč,
Příspěvek zemského správního výboru:
0% na drenáž až dočástky
68.910 Kč
20% na úpravu odpadů až do
40% na opatření projektu pro
castky .................................
4.200 Kč,
upiavu potoka ................
24q jjg
15°/0 na drenáž až do částky 116.850 Kč,
30% na opatření projektu pro
20
% na udržování úpravy od
drenáž ..............................
120 Kč,
padu v částce........
400
Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce .....................
2.880 Kč, 15% ^ na udržování drenáže
V castee ...............................
2.250 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
V. úprava místního potoka a
meliorace pozemků v obci Lhotě
za č er v e n ý m Kostelcem, polit,
okres náchodský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ..............................
184.700 Kč,
(na úpravu potoka
179.700 Kč, na melioraci po
zemků 5.000 Kč).
Udržovací fond.......................
11.200 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 11.000 Kč, na udržo
vání meliorace 200 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky ................................
71.880 Kč,
30% na melioraci až do částky
1.500 Kč,
40% na udržování úpravy po
toka v částce .......................
4.400 Kč,
30%" na udržování meliorace
v částce ..............................
60 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
35% na úpravu potoka až do
částky ................................
62.895 Kč,
20% na melioraci až do částky
1.000 Kč,
35% na udržování úpravy po
toka v částce .....................
3.850 Kč,
20% na udržování meliorace
v částce ..............................
40 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Lhota za červeným
Kostelcem.
Úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
VI. M e 1 i o r a č n í podnik II. vod
ního družstva v Dubnici, polit,
okres Německé Jabionné.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .....................
730 970
(na úpravu Dubnického po
toka 276.870 Kč, na drenáž
450.020 Kč, na opatření proÍioa t?-1'0 úPravu Potoka
Kc’ na opatření pro
jektu pro drenáž 1.650 Kč).

Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy po
toka 21.000 Kč, na udržo
vání drenáže 7.000 Kč).
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28.000 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
částky .................................
30% na drenáž až do částky
40% na opatření projektu pro
úpravu potoka ...................
30% na opatření projektu pro
drenáž ...............................
40% na udržování úpravy po
toka v částce .....................
30% na udržování drenáže
v částce ...............................

110.748 Kč,
135.006 Kč,
972 Kč,
495 Kč,
8.400 Kč,
2.100 Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka až do
částky .................................
83.061 Kč,
15%, na drenáž až do částky
67.503 Kč,
30%, na opatření projektu pro
úpravu potoka ...................
729 Kč,
15% na opatření projektu pro
drenáž .................................
247 Kč,
30%, na udržování úpravy po
toka v částce .....................
6.300 Kč,
15%, na udržování drenáže
v částce...............................
1.050 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 24. ledna 1928.
VII. Meliorační podnik vodního
družstva v Převýšově, pol.
okres novobydžovský.
(Úmluva o udržování.)
Udržovací fond ......................
(na udržování úpravy od
padů 20.000 Kč, na udržo
vání melioraci 22.000 Kč).

42.000 Kč,

Příspěvek Státního melioračního fondu:
30%, na udržování úpravy od
padů v částce .....................
20% na udržování melioraci
v částce ...............................

6.000 Kč,
4.400 Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
20% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
4.000 Kč
20% na udržování meliorací
v částce ..............................
4.400 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. prosince 1927.
VIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Řehotech, polit.
okres novobydžovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................
307.000 Kč.
Udržovací fond .....................
4 nnn tva
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky.......................
76.750 Kč,
25%^ k udržovacímu fondu
v částce ...
1.000 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
15% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
46.050 Kč,
15% J, udržovacímu fondu
včástce ...............................
600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. ledna 1928.
IX. M e 1 i o rač ní podnik vodního
d r u- ž s t v a v Mýtě, polit, okres
rokycanský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .............
279.000 Kč.
Udržovací fond
5.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ...................
83.700 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce........
1-500 Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
2'’ /^ k stavebnímu nákladu až
d° Částky..............................
69.750 Kč,

25%^ k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.250 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 18. ledna 1928.
X. Meliorační podnik vodního
družstva v Dobro nicích, pol.
okres táborský.
Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ...............................
247.742 Kč,
(na upravu odpadů 34.000
Kč, na meliorace 205.200 Kč,
na opatření projektu pro
úpravu odpadů 1.242 Kč, na
opatření projektu pro melio
race 7.300 Kč).
Udržovací fond .....................
7,590 Kč
(na^ udržování úpravy od
padů 2.500 Kč, na udržování
meliorací 5.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky .................................
13.600 Kč^_
30% na meliorace až do částky
61.560 Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce ..........................
1.000 Kč,
3p/o^na udržování meliorací
v částce ....................................
1.500 Kč.
Vylohy projektní podpořilo ministerstvo
zemědělství samostatně z úvěrní položky
„meliorace".
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
10.200 kč,
25% na meliorace až do částky
51.300 Kč,
30% na opatření projektu pro
úpravu odpadů ...................
373 kč,
25% na opatření projektu pro
meliorace .............................
1.325 kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
750 Kč,
25% na udržování meliorací
v částce ...........
1.250 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
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XI.Meliorační podnik II. vodního
družstva ve Staré Libavé, pol.
okres Beroun na Moravě.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ...............................
Udržovací fond.......................

170.000 Kč.
3.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
51.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
900 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
51.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.

35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ....
5.250 Kč,
25% na udržování meliorací
1.750 Kč.
v částce ...............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 28. ledna 1928.
XIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Slatině,
pol. okres brněnský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ...............................
Udržovací fond .....................

145.100 Kč.
6.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
36.275 Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ................. ............
1.625 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu až
do částky ...........................
29.020 Kč,
XII. Meliorační podnik pro s c elovací obvod obce Ostrovačic, 20% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.300 Kč.
pol. okres brněnský.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 588.000 Kč, vacího fondu uhradí vodní družstvo.
(na úpravu potoka Říčky a
Úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
odpadů 259.000 Kč, na meliorace 329.000 Kč).
XIV. Meliorační podnik vod
Udržovací fond.......................
22.000 Kč, ního družstva v Lanžhotě,
(na udržování úpravy po
pol. okres hodonínský.
toka a odpadů 15.000 Kč, na
Schválený celkový náklad
udržování meliorací 7.000
podniku ........................... 930.603‘66 Kč,
Kč).
(na úpravu odpadů
Příspěvek státního melioračního fondu:
448.164‘15 Kč, na drenáž
397.499'56 Kč, na sesílení
35% na úpravu potoka a odpadů
hráze odpadu 84.939'95
až do částky .......................
90.650 Kč,
Kč).
25% na meliorace až do částky
82.250 Kč, Udržovací fond...................
23.500'— Kč,
35% na udržování úpravy po(na udržování úpravy od
. toká a odpadů v částce ....
5.250 Kč,
padů 15.000'— Kč, na
udržování drenáže
25% na udržování meliorací
8.500'— Kč).
v částce ...............................
1.750 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu potoka a od
padů až do částky..............
90.650 Kč,
25% na meliorace až do částky
82.250 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů .... 156.857'45 Kč,
25% na drenáž....................
99.374'89 Kč,
na sesílení hráze odpadu ...
8.000'— Kč,
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5.250'— Kč,
2.125'_ Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu odpadů___ 156.857'45 Kč,
20% na drenáž...................
79.499'91 Kč,
na sesílení hráze odpadu ..
30.000'_ Kč,
35% na udržování úpravy
odPadů .............................
5.250'— Kč,
20% na udržování drenáže .
1.700'_ Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
XV. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva ve Lhotě Chvalčové, pol. okres holešovský.
Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ...............................
Udržovací fond.......................

118.600 Kč,
2 500 Kč

I říspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky...................
35.580 Kč,
30% ^ k udržovacímu fondu
v částce..........
750 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k ^stavebnímu nákladu
az do částky.......................
35.580 Kč,
30% k udržovacímu fondu
V částce..............................
750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož
vaciho fondu uhradí vodní družstvo. udržoÚmluva dojednána dne 16. ledna 1928.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky .................................
11.690 Kč,
25% na drenáž až do částky 263.750 Kč,
35% na udržování úpravy od
padů v částce .....................
1.050 Kč,
25%^ na udržování drenáže
v částce ...............................
6.500 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky .................................
10.020 Kč,
30% na drenáž až do částky 316.500 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce.....................
900 Kč,
30% na udržování drenáže
v částce ...............
7.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
XVII. M elioracni podnik pro
scelovací obvod obcí Tršic a
Lip ň a n, pol. okres hranický.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 1,102.000 Kč,
(na úpravu potoka Pazdernice a odpadů 249.300 Kč,
na drenáž 852.700 Kč).
Udržovací fond.......................
53.000 Kč
(na udržování úpravy potoka
Pazděrnice a odpadů 29.000
Kč, na udržování drenáže
24.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka Pazdernice a odpadů až do částky
87.255 Kč,
25% na drenáž až do částky . 213.175 Kč,
35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce___
10.150 Kč,
25% na udržování drenáže
v částce ...............................
6.000 Kč.

XVI. Meliorační podnik vod
družstva ve Vitonicích, n í h o
pol.
okres holešovský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ............................
1,088.400 Kč,
Příspěvek moravského zemského výboru:
(na úpravu odpadů 33.400
Kč, na drenáž 1,055.000 Kč).
20% na úpravu potoka PazderUdržovací fond .....................
29.000 Kč
nice a odpadů až do částky . 49.860 Kč,
(na udržování úpravy odpa
20% na drenáž až do částky . 170.540 Kč,
dů 3.000 Kč, na udržování
20 /Q na udržování úpravy po
drenáže 26.000 Kč).
toka a odpadů v částce........
5.800 Kč,
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20% na udržování drenáže
v částce ..............................
4.800 Kc.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. ledna 1928.
XVIII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva ve Zbrašově,
p o 1. okreshranický.
Schválený celkový náklad pod
niku ....................................
Udržovací fond.......................

131.074 Ive.
3.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
v částce ...............................
39.322 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
900 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
v částce ...............................
39.322 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............
900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.

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

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až do
53.400 Kč,
částky .................................
91.000 Kč,
20% na drenáž až do částky .
3.400 Kč,
20% na opatření projektu ..
30% na udržování úpravy od
3.000 Kč,
padů v částce .....................
20% na udržování drenáže
1.400 Kč.
v částce ...............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
XX. Dokončení úpravy Stupavky
(Kyjovky) vodním družstvem
pro regulaci Stupavky (K yjovky) v Kyjově, Svatoboricích
a M i s t ř í n ě, p o 1. okres k y j o v s k ý.
Vyšší náklad podniku oproti
rozpočtu zajištěnému úmlu
vou, která byla uveřejněna
223.683'78 Kč.
pod č. 17/1925 Sb. z. a n.

Příspěvek státního melioračního fondu.
40% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
89.47a Kc.
XIX. Meliorační podnik vodního
družstva pro obce Mění n—O p aPříspěvek moravského zemského výboru:
t o v i c e—B lučinu, p o 1. okres husto
40°/ k stavebnímu nákladu až
pečský.
do částky.............................
89.473 Kč.
Rozpočtený celkový náklad pod
Zbytek stavebního nákladu uhradí vodní
niku ....................................
650.000 Kč,
družstvo.
(na úpravu odpadů 178.000
Udržování celého podniku zajištěno jest
Kč, na drenáž 455.000 Kč,
úmluvou,
vyhlášenou pod č. 17/1925 Sb. z. a n.
na opatření projektu 17.000
Kč).
TTmliivn (inieúnána dne 31. ledna 1928.
Udržovací fond.......................
17.000 Kč,
(na udržování úpravy odpa
XXI. úprava úvalského potoka
dů 10.000 Kč, na udržování
vodním družstvem v úvalu, p o 1.
drenáže 7.000 Kč).
okres mikulovský.
Příspěvek státního melioračního fondu:
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................... 607.000 Kc.
35% na úpravu odpadů až do
částky ................................
62.300 Kč, Udržovací fond .....................
15.000 Kč.
25% na drenáž až do částky .
113.750 Kč,
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% na opatření projektu ...
4.250 Kč
40% k stavebnímu nákladu až
35% na udržování úpravy od
do částky............................... 242.800 Kč,
padů v částce .....................
3.500 Kč:

312

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

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 182.100 Kč,
30%^ k udržovacímu fondu
v cástce ..................... ........
4.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
XXII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
mho družstva v Jar orně řicích
pol. okres moravskotřebovský
Schválený celkový náklad podniku .................................... 173.984 Kč.
Udržovací fond.......................
4 800 Kč
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
o ^ Cá5tce .............................
52.195 Kč,
30%v,k udržovacímu fondu
V Castce .............................
1.440 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% _k stavebnímu nákladu
v castce ...........
........................
52.19o TrKc,
Jb% k udržovacímu fondu
!uCástCe ..............................
1.440 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržn
vaciho fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. prosince 1927
XXIH. MeMoi-ační podnik vod
mho družstva v Polouvsi, pol
okres n o v o j i č í n s k ý.
Rozpočtený celkový náklad podTT!llkU .................................... 130.000 Kč
Udržovací fond.......................
3 500
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
o d° Castky............................
39.000 Kč
30% k udržovacímu fondu
V částce ..............................
1.050 Kč
Příspěvek moravského zemského výboru
20/ k stavebnímu nákladu až
do castky............................
26.000 Kč

20%^ li udržovacímu fondu
v částce ...............................
700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
XXIV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního družstva v Újezdě, pol.
okres Nové Měs to na Moravě.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .....................................
Udržovací fond..............

447.000 Kč.
8.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
^ do částky.............................
134.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.550 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............... ............
134.100 Kč,
30% ^k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.550 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
XXV. Meliorační podnik pro
scelovací obvod obce SvésedH c, pol. okres olomoucký.
Rozpočtený celkový náklad pod?lku ,....................................
(na upravu místního potoka
28.500 Kč, na drenáž 96.500
Kč).
Udržovací fond.......................
(na udržování úpravy potoka
4.000 Kč, na udržování drenáže 3.000 Kč).

125.000 Kč,

7.000 Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka až do
castky ...............
8.550 Kč,
20 % na drenáž až do částky .
19.300 Kč,
30 % na udržování úpravy po
toka v částce.......................
i.200 Kč,
^^//o^,nla udržování drenáže
v castce ...............................
600 Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
20% na úpravu potoka až do
částky ................................
5.700 Kč,
20% na drenáž až do částky .
19.300 Kč,
20% na udržování úpravy po
toka v částce.......................
800 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ..............................
600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. ledna 1928.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
30%, k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
83.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
2.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu,, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 2. února 1928.
XXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Křivém, pol.
okres valašskomeziříčský.

XXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Lomničce, pol.
okres tišnovský.

Schválený celkový náklad pod
niku ....................
Udržovací fond......
3.000

Rozpočtený celkový náklad pod
niku ....................................
Udržovací fond.......................

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímunákladu .
29.258'40 Kč,
30%o k udržovacímufondu ..
900'— Kč.

389.500 Kč.
8.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

97.528 Kč.
Kč.

2.400 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu . 29.258'40 Kč,
30% k udržovacímu fondu . .
900'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek moravského zemského výboru:

Úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
30% k udržovacímu fondu
v částce ..............................

116.850 Kč,

30%o k stavebnímu nákladu až
do částky............................
116.850 Kč,
30%,^ k udržovacímu fondu
v částce ..............................
2.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
XXVII. Meliorační podnik vo
ního družstva v Kom ně, po
okres uherskobrodský.
Rozpočtený celkový náklad podmku ....................................
Udržovací fond.......................

277.000 K
n qqq

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

83.100 Kč,
2.100 Kč.

XXIX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Zašové, pol.
okres valašskomeziříčský.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku .........
Udržovací fond.......................

182.000 Kč.
5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
54.600 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.500 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
54.600 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. prosince 1927.
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XXX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Horních H e řmanicích, pol. okres velkomeziř í č s k ý.
Rozpočtený celkový náklad pod
niku ..................................
211.000 Kč.
Udržovací fond.......................
5.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky............................
63.300 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ..............................
1.500 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................
63.300 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ...............................
1.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 24. prosince 1927.
XXXI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Křenovicích,
Pol. okres vyškovský.
Rozpočtený celkový náklad podniku,.................................... 583.000 Kč,
(na upravu potoka Rousínovky 520.000 Kč, na drenáž
63.000 Kč).
Udržovací fond.......................
32.000 Kč,
(na udržování potoka 30.000
Kč, na udržování drenáže
2.000 Kč).

30% na udržování úpravy po
toka v částce.......................
9.000 Kč,
20% na udržování drenáže
v částce.................................
400 Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. ledna 1928.
XXXII, úprava řeky Bečvy (sta
vební program pro rok 1927).
Schválený rozpočet úpravních
prací na řece Bečvě pro r.
1927 včetně překročení úvě
ru z r. 1926 činí................ 4,700.000 Kč
a uhradí se:
50% ním příspěvkem státního
melioračního fondu až do
částky ................................. 2,350.000 Kč
a 50%ním příspěvkem morav
ského zemského výboru až do
částky ................................. 2,350.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 23. ledna 1928.
Dr. Srdínko v. r.

72.
Vládní nařízení
ze dne 10. května 1928
o průkazu zvláštní způsobilosti pro živnost
podkovářskou.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 23, odst. 1., zákona ze dne 5. února
1907, č. 26 ř. z., kterým se mění a doplňuje živ
nostenský řád :

Příspěvek státního melioračního fondu:
Ustanovení základní.
35% na úpravu potoka až do
částky ................................
182.000 Kč,
§ 1.
25% na drenáž až do částky .
15.750Kč, Průkaz zvláštní způsobilosti pro živnost
podkovářskou možno podati jediné vysvědče
35% na udržování úpravy po
toka v částce..................
10.500 Kč, ním o úspěšné zkoušce po návštěvě občanských
podkovářských kursů nebo vojenských podko25%^ na udržování drenáže
vářských škol.
v částce......................
500 Kč.
§ 2.
Příspěvek moravského zemského výboru:
U) Účelem občanských podkovářských
kursů jestřáby tovaryši podkovářští získali
30% na úpravu potoka až do
částky ................................
156.000 Kč, jednak potřebné vědomosti teoretické, jednak
20% na drenáž až do částky .
12.600Kč,praktický výcvik v podkovářství a ve všeobec
né péči o kopyto. Kursy tyto jsou přístupny

