
Sbírka zákonů a nařízení, č. 179. 781

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lesné, politický 

o*k res Val. Meziříčí:
Uznaný stavební náklad, jenž 

byl vzat za podklad pro 
podpoření z veřejných 
fondů,............................... 403.371-— Kč.

Udržovací fond ................... 13.000-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ke stavebnímu nákladu 
v částce.............................. 121.011-—Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce............................. 3.900-—Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% ke stavebnímu nákladu

v částce......................... 121.011-—Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 3.900-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lukavici, politický 

okres Zábřeh:

Rozpočtený celkový stavební
náklad............................... 541.300 — Kč
(na úpravu odpadů 148.600 
Kč, na meliorace 392.700 
Kč).

Udržovací fond................... 26.000-—Kč
(na udržování úpravy od
padů 12.000 Kč, na udržo
vání meliorací 14.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky...............................

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

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

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

59.440 — Kč, 

117.810 — Kč, 

4.800— Kč, 

4.200— Kč.

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

částky............................... 44.580 — Kč,
20% na meliorace až do 

částky............................... 78.540— Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce .............. 3.600-— Kč,

20% na udržování meliorací 
v částce  ....................... 2.800-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Moravičanech, Dou
bravici a Mohelnici, politický 

okres Zábřeh:

Rozpočtený celkový stavební
náklad ............................... 557.017-50 Kč
(na úpravu potoků 
83.117-32 Kč, na meliorace 
473.90018 Kč).

Udržovací fond.................... 40.000-—Kč
(na udržování úpravy po
toků 12.000 Kč, na udržo
vání meliorací 28.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40%. na úpravu potoků až do 

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

částky...............................
40% na udržování úpravy 

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

v částce ..........................

33.246 93 Kč, 

142.170 05 Kč, 

4.800— Kč, 

8.400— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků až do 

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

částky............................. ..
30% na udržování úpravy 

potoků v částce...............
20% na udržování meliorací 

v částce ............................

24.935-20 Kč, 

94.780 04 Kč, 

3.600— Kč, 

5.600 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Nemilanech, Kyse- 
lověa Slavoníně, politickýokres 

Olomouc:

Rozpočtený celkový stavební
náklad............................... 1,174.000— Kč
(na úpravu odpadů 457.000 
Kč, na meliorace 717.000 
Kč).
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Udržovací fond  ........... 65.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 35.000 Kč, na udržo
vání meliorací 30.000 Kč).

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

částky............................... 182.800-— Kč,

30% na meliorace až do 
částky............................... 215.100-— Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce............... 14.000-— Kč,

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

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ...............................

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

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce...............

20% na udržování meliorací 
v částce............................

137.100 — Kč, 

143.400 — Kč, 

10.500 — Kč, 

6.000 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

XI. Odvodnění pozemků v Morav
ském žižkově, politický okres 
Hodonín, vodním družstvem pro 
regulaci Prušánky a meliorací 
přilehlých pozemků v Dolních 
B o j a n o vd c í c h, politický okres 

Hodonín:
Rozpočtený stavební náklad, 

jenž byl vzat za podklad 
pro podpoření z veřejných 
fondů,............................... 483.500-—Kč.

Udržovací fond........... 12.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ke stavebnímu nákladu
až do částky..................... 145.050-— Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce............................. 3.600-— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

20% ke stavebnímu nákladu
až do částky  ............... 96.700-—Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce..................... ... 2.400-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

XII. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva vDol. žukově, politický 

okres český Těšín:

Rozpočtený celkový stavební 
náklad...............................  1,380.000-— Kč.

Udržovací fond .................... 23.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% ke stavebnímu nákladu 
až do částky..................... 414.000-— Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce-............................. 6.900 — Kč,

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:

20% ke stavebnímu nákladu
až do částky..................... 276.000-—'Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce............................. 4.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.


