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230.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 31. října 1925 

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 1809, č. 4 ř. z., o zvelebení zemědělství 
stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi mini
sterstvem zemědělství, příslušným zemským 
(správním) výborem (komisí) a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu 
provádění a udržování pro tyto podniky: I.

I. M e 1 i o r a č n í podnik II. .v o d n í h o 
družstva v Riickersdorfu, pol. 

okres frýdlandský.

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad....................... 482.000-— Kč
(na drenáž 479.89460 
Kč, na opatření projektu 
2.105-40 Kč).

Udržovací fond................. 10.000— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 12. března 1925.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v D r ah o bu-d i e c h, pol. 

okres kolínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 477.000-— Kč
(na úpravu odpadů
29.000 Kč, na drenáž
448.000 Kč).

Udržovací fond.................. 22.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 13.000 Kč, na udr
žování drenáže 9.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40%na úpravu odpadů až

do částky .......... ............. 11.600 — Kč,
30% na drenáž až do částky 134.400-— Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce.............. 5.200— Kč,
30% na udržování drenáže

v částce ......................... 2.700-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na drenáž až do částky 95.978 92 Kč, 
20% na opatření projektu 42108 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce......................... ' 2.000 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% na drenáž až do částky 95.978-92 Kč,
20% na opatření projektu 42108 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.000 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu odpadů až 

do částky....................... 7.250 — Kč,
20% na drenáž až do částky 89.600 — Kč,
25% na udržování úpravy

odpadů v částce ........ 3.250-— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.800-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 13. února 1925.
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III. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v Nechanicích, 
pol. okres královéhradecký.

Schválený celkový náklad
podniku .................... 52.494-59 K

(nameliorace 50.968‘84K, 
na opatření projektu 
1.530-75 K).

Udržovací fond................. 10.000— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
20% na meliorace v částce 10.192 77 K,
20% na opatření projektu 308 15 K,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% na meliorace v částce 10.192 77 K,
30% na opatření projektu 459 22 K,
15% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.500-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 26. března 1925. IV.

IV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Nechanicích, 
pol. okres královéhradecký.

Schválený celkový náklad
podniku ......................... 48.830 93 K,
(na meliorace 47.60873 
K, na opatření projektu 
1.222 20 K).

Udržovací fond ................. 8.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
20% na meliorace v částce 9.52175 K,
20% na opatření projektu 24444 K,
20% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 1.600 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
20% na meliorace v částce 9.521-75 K,
30% na opatření projektu 366 66 K,
15% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.200-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. března 1925.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Střezeticích, pol. 

okres královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad 460.321-— Kč 
(na úpravu odpadů 
27.440 Kč, na drenáž 
432.881 Kč).

Udržovací fond................. 10.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 2.000 Kč, na udržo
vání drenáže 8.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až

do částky ..................... 9.604— Kč,
25% na drenáž až do částky 108.220— Kč,
35% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 700— Kč a
25% na udržování drenáže 

v částce ......................... 2.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až 

do částky ..................... 5.488-— Kč,
15% na drenáž až do částky 64.932-^— Kč,
20% na udržování úpravy

odpadů v částce............ 400-— Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.200 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 12. února 1925.

VI. Meliorační podnik I. a II. v o d- 
n í h o družstva v Suché, pol. 

okres královéhradecký.

Schválený celkový náklad
podniku ......................... 107.015-51 K
(na úpravu potoka a od
padů 9.102 21 K, na me
liorace 95.100 K, na opa
tření projektu pro regu
lace 245-90 K, na opatření 
projektu pro meliorace 
2.567-40 K).

Udržovací fond................. 18.000— Kč
(na udržování úpravy po
toka 6.000 Kč, na udržo
vání úpravy odpadů a me- 
liorací 12.000 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na úpravu potoka a od

padů v částce................ 1.820 44 K,
20% na meliorace v částce 19.020— K,
20% na opatření projektu

pro regulace.................. 49 18 K,
20% na opatření projektu 

pro meliorace.................. 513 48 K,
30% na udržování úpravy

potoka»V částce.............. 1.800-— Kč,
20% na udržování úpravy 

odpadů a meliorací 
v částce......................... 2.400 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

20% na úpravu potoka a od
padů v částce.................. 1.820 44 K,

20% na meliorace v částce 19.020-— K,
30% na opatření projektu

pro regulace .................. 73-77 K,
30% na opatření projektu

pro meliorace .............. 770 22 K,
30% na udržování úpravy 

potoka v částce.............. 1.800-— Kč,
15% na udržování úpravy 

odpadů a meliorací 
v částce ......................... 1.800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 26. března 1925.

Vil. Melioraění podnik vodního 
družstva v Košicích, pol. okres 

kutnohorský.

Rozpočtený celkový náklad 382.000— Kč.
Udržovací fond.................. 7.500-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky .................. 114.600— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.250-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% ke stavebnímu nákla

du až do částky.............. 76.400-— Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce.......................... 1.500-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva doj ednána dne 20. února 1925.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Smilovicích, pol. 

okres kutnohorský.

Rozpočtený stavební náklad 405.800-— Kč
(na úpravu potoka Smi- 
lovického a na úpravu od
padu v lukách 65.800 Kč, 
na drenáž 340.000 Kč).

Udržovací fond.................. 9.200— Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadu 3.000 Kč, 
na udržování drenáže 
6.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a

odpadu až do částky .... 26.320-— Kč,
30% na drenáž až do částky 102.000-— Kč,
40% na udržování úpravy

potoka a odpadu v částce 1.200-— Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.860-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a od

padu až do částky.......... 19.740-— Kč,
20% na drenáž až do částky 68.000— Kč,
30% na udržování úpravy

potoka a odpadu v částce 900-— Kč,
20% na udržování drenáže

v částce ......................... 1.240-— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 5. února 1925.

IX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Velkých Hlu
šících, pol. okres novobydžov- 

ský.
Schválený celkový náklad 228.997-52 Kč 

(na úpravu potoka a od
padů 67.659 38 Kč, na 
meliorace 161.33814 Kč).

Udržovací fond................. 38.000— Kč
(na udržování úpravy 
potoka 20.000 Kč, na udr
žování úpravy odpadů a 
meliorací 18.000 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka a

odpadů v částce............ 20.297-81 Kč,
20% na meliorace v částce 32.267-63 Kč,
30% na udržování úpravy 

potoka v částce.............. 6.000-— Kč,
20% na udržování úpravy 

odpadů a meliorací 
v částce ......................... 3.600 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a

odpadů v částce............ 20.297-81 Kč,
20% na meliorace v částce 32.267-63 Kč,
30% na udržování úpravy 

potoka v částce.............. 6.000— Kč,
20% na udržování úpravy 

odpadů a meliorací 
v částce ......................... 3.600-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 20. února 1925.

20% na udržování drenáže 
v částce ......................... 1.800— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 26. února 1925.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Přelouči, pol. okres 

pardubický.

Schválený celkový náklad
podniku ........................ 276.723-24 K
(na úpravu potoků a od
padů 57.04124 K, na me
liorace 205.585-88 K, na 
opatření projektu pro re
gulace 3.044-76 K, na opa
tření projektu pro meíio- 
race 11.05136 K).

Udržovací fond.................. 92.000— Kč
(na udržování regulací
55.000 Kč, na udržování 
meliorací 37.000 Kč).

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v časech, pol. okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad 635.000— Kč 
(na úpravu odpadů
153.000 Kč, na drenáž
482.000 Kč).

Udržovací fond................. 24.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 15.000 Kč, na udr
žování drenáže 9.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až 

do částky ..................... 61.200— Kč,
30% na drenáž až do částky 144.600-— Kč,
40% na udržování úpravy 

odpadů v částce.............. 6.000-— Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ......................... 2.700-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až 

do částky....................... 45.900-— Kč,
20% na drenáž až do částky 96.400 — Kč,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce............ 4.500-— Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoků a

odpadů v částce............ 17.112 37 K,
20% na meliorace v částce 41.11718 K,
30% na opatření projektu

, pro regulace ................. 913-42 K,
20% na opatření projektu 

pro meliorace ............... 2.210 27 K,
30% na udržování regulací 

v částce ......................... 16.500-— Kč,
20% na udržování meliorací

v částce ................. . 7.400-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoků a

odpadů v částce............ 17.112 37 K,
20% na meliorace v částce 41.11717 K,
nouzový příspěvek býv. 

zem. výboru král. české
ho ve výši 15% z částky 
54.942-86 K................... 8.240 — K,

příspěvek na opatření pro
jektu v částce............... 3.600-— K,

30% na udržování regulací 
v částce ......................... 16.500— Kč,

20% na udržování meliorací
v částce............................ 7.400-— Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 21. února 1925.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v újezdě, p o 1. okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 1,148.996— Kč
(na úpravu potoka a od
padů 310.950 Kč, na dre- 
náž 838.046 Kč).

Udržovací fond................. 46.000--— Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 20.000 Kč, 
na udržování drenáže
26.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu potoka a od
padů až do částky.......... 108.832— Kč,

25% na drenáž až do částky 209.511— Kč,
35% na udržování úpravy 

potoka a odpadů v částce 7.000— Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ......................... 6.500— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru :

30% na úpravu potoka a od
padů až do částky.......... 93.280— Kč,

20% na drenáž až do částky 167.609— Kč,
30% na udržování úpravy 

potoka a odpadů v částce 6.000— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 5.200— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. března 1925.

XIII. úprava říčky Bělé II. vod
ním družstvem v Pelhřimově, 

okres pelhřimovský.

Rozpočtený celkový sta
vební náklad podniku .. 1,255.000 — Kč.

Udržovací fond................. 55.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákla

du až do částky.............. 502.000 — Kč.

40% k udržovacímu fondu 
v částce.......................... 22.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákla

du až do částky.............. 376.500-— Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 16.500— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. února 1925.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Ostročín-Bošice- 
Pirten-Mies-Tisov, pol. okres 

tepelský.
Rozpočtený celkový staveb

ní náklad .......................  2,976.680 — Kč
(na úpravu potoků a ho
spodářských nádrží 
1,535.440-40 Kč, na me- 
liorace 1,427.199-60 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravy 6.400 Kč, na opa
tření projektu pro melio- 
race 7.640 Kč).

Udržovací fond ................. 130.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků a hospodářských 
nádrží 90.000 Kč, na udr
žování meliorací 40.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a 

hospodářských nádrží až
do částky....................... 614.176-16 Kč,

30% na meliorace až do 
částky............................. 428.159-88 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravy ............... . .

30% na opatření projektu 
pro meliorace.................

40% na udržování úpravy 
potoků a hospodářských 
nádrží v částce..............

30% na udržování melio
rací v částce .................

2.560— Kč, 

2.292— Kč,

36.000— Kč,

12.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
30% na úpravu potoků a 

hospodářských nádrží až 
do částky ..................... 460.63212 Kč,
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20% na meliorace až dó
částky .............................

80% na opatření projektu
pro úpravy..........

20% na opatření projektu
pro meliorace..................

80% na udržování úpravy 
potoků a hospodářských
nádrží v částce..............

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

285.439-92 Kč,

1.920— Kč,

1.528— Kč,

27.000— Kč, 

8.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1925.

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

30% na opatření projektu
pro regulace ..................

20% na opatření projektu
pro meliorace ..................

80% na udržování úpravy 
potoka, hospodářské cesty
a odpadů v částce ........

20% na udržování melio
rací v částce ..................

52.106-80 Kč, 

500— Kč, 

1.200— Kč,

1.800— Kč, 

1.220— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. března 1925.

XV. Meliorační podnik vodního 
družstva v T ý n i s k u, p o 1. okres 

v y s o k o m ý t s k ý.
Rozpočtený celkový staveb

ní náklad .......................
(na úpravu potoka, ho
spodářské cesty a od
padů 98.673 Kč, na me
liorace 260.534 Kč, na 
opatření projektu pro re
gulace 1.800 Kč a na opa
tření projektu pro melio
race 6.000 Kč).

Udržovací fond ................
(na udržování úpravy po
toka, hospodářské cesty 
a odpadů 6.000 Kč, na 
udržování meliorací 6.100 
Kč).

367.007— Kč

12.100— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% na úpravu potoka, ho

spodářské cesty a odpadů
až do částky ................. 39.469-— Kč,

30% na meliorace až do 
částky............................. 78.160— Kč,

40% na opatření projektu
pro regulace ................. 720-— Kč,

30% na opatření projektu
pro meliorace ................ 1.800— Kč,

40% na udržování úpravy 
potoka, hospodářské cesty 
a odpadů v částce ........ 2.400-— Kč,

30% na udržování melio
rací v částce ................. 1.830— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru: 
30% na úpravu potoka, ho

spodářské cesty a odpadů 
až do částky ............... 29.500— Kč,

XVI. Meliorační podnik vodn í h o 
družstva ve Velkém Pěčíně, pol.

okres d a č i c k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 344.000 Kč.

Udržovací fond.................. 8.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% ke stavebnímu ná
kladu až do částky .... 120.400 Kč,

35% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 2.800 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% ke stavebnímu ná

kladu až do částky .... 120.400 Kč,
85% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 2.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo, 
úmluva dojednána dne 6. března 1925.

XVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Jezer nic i, pol. okres

hranický.

(Úmluva o udržování podniku).
Udržovací fond ................. 30.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
20% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 6.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 6.000 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. února 1925.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 230. 1157

XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva pro Paršovice- 
Opatovice v Opatovicích, pol. 

okres hranický.
(Úmluva o udržování podniku).

Udržovací fond ................. 82.000 Kč
(na udržování úpravy 
potoka a odpadů 19.000 
Kč, na udržování drenáže
13.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 6.650 Kč,
25% na udržování drenáže

v částce ......................... 3.250 Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru: 

30% na udržování úpravy 
potoka a odpadů v částce 5.700 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ......................... 2.600 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. března 1925.

30% na udržování úpravy
potoka a odpadu v částce 2.400 Kč,/

20% na udržování drenáže
v částce ......................... 3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva doj ednána dne 6. března J.925.

XX. úprava Třebůvky v obci Lin
hart i c í c h, pol. okres moravsko- 

třebovský.
(Úmluva o udržování podniku). 

Udržovací fond ................. 30.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k udržovacímu fondu

v částce ................................. 9.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k udržovacímu fondu

v částce ................................. 6.000 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí obec 

Linhartice.

XIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hrabové, pol. okres 

m o r a v s k o o s t r a v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ......................... 1,000.000 Kč
(na úpravu potoka a od
padu 73.000 Kč, na dre- 
náž 927.000 Kč).

Udržovací fond ................. 25.000 Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadu 8.000 Kč, 
na udržování drenáže
18.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ná úpravu potoka a

odpadu až do částky .... 29.200 Kč,
30% na drenáž až do 

částky...... 278.100 Kč,
40% na udržování úpravy 

potoka a odpadu v částce 3.200 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ............. -.......... 5.400 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru :
80% na úpravu potoka a

odpadu až do částky . . .' 21.900 Kč,
20% na drenáž až do

částky...... 185.400 Kč,

úmluva dojednána dne 29. ledna 1925.

1,320.000 Kč

XXI. Meliorační podnik vodního 
družstva pro obce S 1 u ž í n, S t a- 
řechovice, Kostelec, čelech o- 
v i c e a S m r ž i c e, pol. okres p r o- 

s t ě j o v s k ý.

Rozpočtený celkový staveb
ní náklad .......................
(na úpravu potoků, ho
spodářské nádrže a na 
betonové odpadní potrubí
815.000 Kč, na drenáž
505.000 Kč).

Udržovací fond ................. 80.000 Kč
(na udržování úpravy 
potoků, hospodářské ná
drže a betonového odpad
ního potrubí 65.000 Kč, 
na udržování drenáže
15.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků, ho

spodářské nádrže a na 
betonové odpadní potrubí 
až do částky .................

drenáž až do25% na 
částky

326.000 Kč, 

126.250 Kč,
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40% na udržování úpravy 
potoků, hospodářské ná
drže a betonového odpad
ního potrubí v částce . . 26.000 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ......................... 3.750 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků, ho

spodářské nádrže a na 
betonové odpadní potrubí 
až do částky ................. 244.500 Kč,

20% na drenáž až do 
částky............................. 101.000 Kč,

30% na udržování úpravy 
potoků, hospodářské ná
drže a betonového odpad
ního potrubí v částce . . 19.500 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ......................... 3.000 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 11. března 1925.

XXII. Hrazení Lomné, L u b i n y a 
potoka Bystrého ve Frenštátě 
p. R. a v Trojanovicích, p o 1. okres 

místecký.

Rozpočtený vyšší náklad
podniku ......................... 1,950.000 Kč.

Udržovací fond pro celý
podnik............................. 400.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% vyššího nákladu ne

krytého příspěvky záj em- 
níků až do částky ......... 1,262.310 Kč,

70% udržovacího fondu ne
krytého příspěvky zá- 
jemníků v částce ......... 224.000 Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:

30% vyššího nákladu ne
krytého příspěvky zá- 
jemníků až do částky . . 540.990 Kč,

30% udržovacího fondu ne
krytého příspěvky zá- 
jemníků v částce ......... 96.000 Kč.

Příspěvek záj emníkň: 
a) Obce Frenštátu p. R.: 

k vyššímu nákladu až do 
částky............................. 146.700 Kč, |

k udržovacímu fondu
v částce ......................... 60.000 Kč,
b) obce Trojanovic: 

k udržovacímu fondu
v částce ......................... 20.000 Kč.
Úmluva dojednána dne 28. března 1925.

XXIII. M e 1 i o r a č n í podnik II. vod
ního družstva v Sedlištích, pol. 

okres frýdecký.

Rozpočtený stavební náklad 282.000 Kč
(na drenáž 274.000 Kč, 
na opatření proj ektu 
8.000 Kč).

Udržovací fond. 6.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na drenáž až do 

částky............ 82.200 Kč,
30% na opatření projektu 2.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 1.800 Kč.

Příspěvek zemské správní komise pro Slezsko:
25% na drenáž až do 

částky............ 68.500 Kč,
25% na opatření projektu 2.000 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 1:500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 31. ledna 1925.

XXIV. úprava potoka Revúce 
v městě Růžomberku, župa Lipt. 

S v. Mikuláš.

Celkový rozpočtený náklad
úpravy ........................... 575.000 Kč.

Udržovací fond.................. 19.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% ke stavebnímu ná

kladu až do částky........ 402.500 Kč,
70% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 13.300 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo- 

. vacího fondu uhradí město Růžomberk.
úmluva dojednána dne 20. března 1925.

Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.


