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267.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 9. září 1922

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioracního fondu.

Na základě § 3, předposledního odstavce, 
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. 
a n. z r. 1920, vyhlašuji, že mezi minister
stvem zemědělství, příslušným zemským vý
borem (zemskou správní komisí) a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu 
provádění a udržování pro tyto podniky:

T. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v K o k o r á c h, okres 

Přerov:
Rozpočtený vícenáklad pod

niku ..................................... 555.206 08 K
(úprava odpadů 26.344'36 K, 
meliorace 528.861-72 K).

Udržovací fond pro celý pod
nik .... .......................... 19.500— K,
(na udržování úprav odpadů 
3.500 K, na udržování me- 
liorací 16.000 K).

Příspěvek státního melioracního fondu:

na úpravu odpadů 40% až do
částky ............................... 10.537 74 K,

na meliorace 30% až do
částky ...............................

na udržování úprav odpadů
40% v částce ...................

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

158.658 52 K, 

1.400— K, 

4.800— K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

na úpravu odpadů 30% až do 
částky ............................... 7.903 31 K,

na meliorace 20% až do
částky ...............................

na udržování úprav odpadů
30 °/0 v částce.....................

na udržování meliorací 20%
v částce .............................
Zbytek vícenákladu, jakož 

fondu uhradí vodní družstvo.

105.772 34 K,

1.050— K,

3.200 — K. 
i udržovacího

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Mniší, okres Nový 

J i č í n.
Rozpočtený celkový stavební

náklad ...............................
Udržovací fond.....................

510:000— K. 
15.000— K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ku stavebnímu nákladu
až do částky ........... 153.000- K,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 4.500 K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% ku stavebnímu nákladu

až do částky.....................
20% k udržovacímu fondu 

v částce .............................

102.000— K, 

3.000— K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Loučce, okres Hra

nice:
Rozpočtený vícenáklad pod

niku ...................................
Udržovací fond pro celý pod

nik .....................................

263.949 94 K.

25.000— K.

Příspěvek státního melioračního fondu.

30% k vícenákladu podniku
až do částky..................... 79.185-
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30% k udržovacímu fondu
v částce............................. 7.500— K.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% k vícenákladu podniku
až do částky ..................... 52.790—- K,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 5.000— K.
Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí vodní družstvo.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva ve štarnově, okres 

Šternberk:
Rozpočtený vícenáklad pod

niku ................................... 663.800— K,

na meliorace 20% až do
částky ............................... 2.600-— K,

na udržování regulací a úprav
odpadů 30% v částce........  26.700— K,

na udržování meliorací 20%
v částce..................... . 000-— K.
Zbytek vícenákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí vodní družstvo.

V. Zajišťovací práce na potoce 
Miserichu (Prudníku) v Cuk- 

mantlu, okres Frývaldov.

Rozpočtený celkový stavební
náklad ...............................  2,070.000-— K.

Udržovací fond..................... 150.000-— K.

(úprava potoků a odpadů 
650.800 K, meliorace 13.000 
K).

Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 92.000— K,
(na udržování regulací a 
úprav odpadů 89.000 K, na 
udržování meliorací 3.000 
K).

Příspěvek státního melioračního fondu:
na úpravu potoků a odpadů

40% až do částky............ 260.320— K,

na meliorace 30% až do 
částky ............................. • 3.900— K,

na udržování regulací a úprav
odpadů 40% v částce .... 35.600-— K,

na udržování meliorací 30% 
v částce............................. 900-— K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

45% ku stavebnímu nákladu
až do částky..................... 931.500— K,

45% k udržovacímu fondu 
v částce .......... .................. 67.500— K.

Příspěvek zemské správní komise 
pro Slezsko:

45% ku stavebnímu nákladu
až do částky .............. .. • ■ • 931.500- K,

45% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 67.500— K.

Příspěvek obce Cukmantlu:

10%, ku stavebnímu nákladu
až do částky......................

10%, k udržovacímu fondu 
v částce .............................

207.000— K, 

15.000— K.

Příspěvek moravského zemského výboru:
na úpravu potoků a odpadů 

30% až do částky............ 195.240-— K,

Staněk v. r.

Státní tiskárna v Praze.


