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271.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 16. listopadu 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 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi 
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) .výborem (zemskou správní 
komisí) a zájemníky dojednány byly úmluvy 
o úhradě nákladu provádění a udržování pro 
tyto podniky:

30% na udržování melio- 
rací v částce ................. 8.760-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu odpadů až 

do částky ..................... 3.051-— Kč,
20% na meliorace až do 

částky............................. 122.018-— Kč,
20% na udržování úpravy 

odpadů v částce............ 160-— Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ......................... 5.840— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. srpna 1925.

I. Meliorační podnik vodního
družstva v Hostoulicích, pol. 

okres čáslavský.

Rozpočtený stavební náklad 625.347-— Kč 
(na úpravu odpadů 
15.255 Kč, na meliorace 
610.092 Kč).

Udržovací fond................. 30.000-—- Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 800 Kč, na udržo
vání meliorací 29.200 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů

až do částky ................. 6.102-— Kč,
30% na meliorace až do 

částky ........................... 183.027— Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 320-— Kč,

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Sirákovicích, poli

tický okres čáslavský.

Celkový rozpočtený náklad
podniku ......................... 441.900-— Kč
(na úpravu potoka
103.450 Kč, na meliorace
338.450 Kč).

Udržovací fond................. 13.000— Kč
(na udržování úpravy 
potoka 5.000 Kč, na 
udržování meliorací
8.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až 

do částky....................... 41.380— Kč,
25% na meliorace až do 

částky ........................... 84.612-— Kč,
40% na udržování úpravy 

potoka v částce ........ 2.000-— Kč,

160
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25% na udržování meliorací 
v částce........................... 2.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka až

do částky....................... 31.035-— Kč,
25% na meliorace až do 

částky............................. 84.612-50 Kč,
30% na udržování úpravy 

potoka v částce................... 1.500 Kč,
25% na udržování meliorací 

v částce........................... 2.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

III. úprava potoka Riesenbachu
v želenkách, pol. okres 

duchcovský.

Rozpočtený stavební náklad 420.000-— Kč. 
Udržovací fond................. 17.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% ke stavebnímu nákladu 

až do částky.................  168.000-— Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 6.800-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% ke stavebnímu nákladu

až do částky.................  126.000-— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 5.100 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec želenky.
Úmluva dojednána dne 13. září 1925.

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v D r a h o t í n ě, pol. okres

Horšův Týn.

Schválený celkový náklad
podniku ......................... 143.849-11 K
(na úpravu lučních od
padů 86.133-62 K, na me
liorace 57.715-49 K).

Udržovací fond................. 70.000-— Kč
(na udržování úpravy 
lučních odpadů 43.000 
Kč, na udržování melio
rací 27.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů 

v částce ......................... 34.453-44 K,
30% na meliorace v částce 17.314-64 K,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce .......... 17.200-— Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ......................... 8.100-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:.
30% na úpravu odpadů 

v částce ......................... 25.840 09 K,
15% na meliorace v částce 8.657-32 K,
30% na udržování úpravy 

odpadů v částce............ 12.900-— Kč,
15% na udržování meliorací 

v částce ......................... 4.050-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 17. září 1925.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Veselé, pol. okres 

mnichovohradištský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ..........................1,468.146— Kč
(na úpravu odpadů 
246.599 Kč, na meliorace 
1,221.547 Kč).

Udržovací fond.................. 23.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržo
vání meliorací 15.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až 

do částky ..................... 98.639 — Kč,
30% na meliorace až do 

částky ........................... 366.464— Kč,
40% na udržování úpravy 

odpadů v částce ............ 3.200-— Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ......................... 4.500 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až 

do částky......................... 73.980-— Kč,
20% na meliorace až do

částky  ......................... 244.309 — Kč,
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20% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............ 1.600-— Kč,

15% na udržování meliorací 
v částce ......................... 2.250-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 18. září 1925.

VI. Úprava potoka Panenského 
a meliorace přilehlých pozem
ků vodním družstvem v Něm. 
Jablonném, p o 1. okres Něm. Ja

bloň n é.

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva pro Chotě č, Bohu mile č, 
Rokytno a Drahoš v Chotči, p o 1. 

okres pardubický.

Rozpočtený stavební ná
klad .............................2,032.60717 Kč
(na úpravu odpadů a 
hospodářských nádrží 
521.496-29 Kč, na drenáž 
1,511.110 88 Kč).

Udržovací fond................. 70.000-— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů a hospodářských 
nádrží 40.000 Kč, na 
udržování drenáže 30.000 
Kč).

Rozpočtený celkový náklad
podniku ..........................3,532.810— Kč
(na úpravu potoka s pří
toky 3,057.188 Kč, na 
meliorace 475.622 Kč).

Udržovací fond.................  188.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka s přítoky 172.000 
Kč, na udržování melio
rací 14.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

45% na úpravu potoka s pří
toky až do částky ...... 1,375.734 — Kč,

30% na meliorace až do 
částky ........................... 142.686— Kč,

40% na udržování úpravy
potoka s přítoky v částce 68.800-— Kč,

80% na udržování meliorací 
v částce ......................... 4.200-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

85% na úpravu potoka s pří
toky až do částky .......... 1,070.013— Kč,

15% na meliorace až do 
částky............................. 71.352— Kč,

30% na udržování úpravy 
potoka s přítoky v částce 51.600-— Kč,

15% na udržování meliorací 
v částce ......................... 2.100 — Kč.

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

Úmluva dojednána dne 29. září 1925.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů a 

hospodář, nádrží až do 
částky ................. .........

30% na drenáž až do částky
40% na udržování úpravy 

odpadů a hospodář, ná
drží v částce .................

80% na udržování drenáže 
v částce .........................

208.598-52 Kč, 
453.333-26 Kč,

16.000— Kč, 

9.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů a 

hospodář, nádrží až dó 
částky ...........................

20% na drenáž až do částky
30% na udržování úpravy 

odpadů a hospodář, ná
drží v částce .................

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

156.448-88 Kč, 
302.222-18 Kč,

12.000— Kč,

eiooo— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 13. srpna 1925.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Chvoj enci, pol. 

okres pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .........................2,074.216— Kč
(na úpravu potoků, ho
spod. nádrží a odpadů 
863.779 Kč, na meliorace 
1,200.229 Kč, na opatření 
projektu pro úpravu po-

160’



1284 Sbírka zákonů a nařízeni, č. 27f.

toků, hospod, nádrží a 
odpadů 4.377 Kč, na opa
tření projektu pro melio- 
race 5.831 Kč).

Udržovací fond.................. 58.500-— Kč
(na udržování úpravy po
toků, hospodář, nádrží a 
odpadů 33.000 Kč, na 
udržování meliorací
25.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoků, ho
spodář. nádrží a odpadů
až do částky.................  345.511— Kč,

30% na meliorace až do 
částky ........................... 360.068-70 Kč,

40% na opatření projektu 
pro úpravu potoků, ho
spodář. nádrží a odpadů . 1.751-— Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace .................. 1.749-30 Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků, hospodář, nádrží 
a odpadů v částce .... 13.200-— Kč,

30% na udržování melio
rací v částce.................. 7.650-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu potoků, ho
spodář. nádrží a odpadů 
až do částky .................  259.133-70 Kč,

20% na meliorace až do 
částky............................. 240.045-80 Kč,

30% na opatření projektu 
pro úpravu potoků, ho
spodář. nádrží a odpadů 1.313-10 Kč,

20% na opatření projektu 
pro meliorace ............... 1.166-20 Kč,

30% na udržování úpravy 
potoků, hospodář, nádrží 
a odpadů v částce ........ 9.900— Kč,

20% na udržování melio
rací v částce................. 5.100-— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 26. září 1925.

IX. Meliorační podnik vodního
družstva Máte ř o v, Třebosice-
Jesničany, pol. okres pardu

bický.

Ministerstvem zemědělství 
schválený stavební ná
klad ............................. 1,629.171-60 Kč
(na úpravu potoků, ho
spodářské nádrže v Má- 
teřově a na úpravu od
padů 603.389-58 Kč, na 
plošnou melioraci a na 
úpravu hospodářských

. nádrží na Spálově a v Jes- 
ničanech 1,007.258-51 Kč, 
na opatření projektu pro 
regulace 7.193 Kč a na 
opatření proj ektu pro 
meliorace 11.327-51 Kč).

Pro výměru zemského pří
spěvku vzat za podklad 
celkový stavební náklad . 1,610.648-09 Kč 
(na úpravu potoků a ho
spodář. nádrží v Máte- 
řově a na Spálově 
483.176-85 Kč, na úpravu 
odpadů 142.423-05 Kč, na 
plošnou melioraci a na 
úpravu hospodářské ná
drže v Jesničanech 
984.748-19 Kč).

Udržovací fond.................. 256.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků a hospodář, nádrže 
v Máteřově 87.500 Kč, 
na udržování úpravy od
padů 71.000 Kč, na udržo
vání plošné meliorace a 
hospodář, nádrží na Spá
lově a v Jesničanech
97.500 Kč).

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

spodář. nádrže v Máte
řově a na úpravu odpadů 
v částce ...........................  241.355-83 Kč,

30% na plošnou melioraci 
a na úpravu hospodář, 
nádrží na Spálově a v Jes
ničanech v částce.......... 302.177-55 Kč,

40% na opatření projektu 
pro regulace ................. 2.878-40 Kč,

30% na opatření projektu 
pro meliorace 3.398-25 Kč.
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40% na udržování úpravy 
potoků a hospodář, ná
drže v Máteřově v částce 85.000-— Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce............ 28.400-— Kč,

30% na udržování plošné 
meliorace a hospodář, 
nádrží na Spálově a v Jes- 
ničanech v částce ........ 29.250-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

80% na úpravu potoků a 
hospodář, nádrží v Máte
řově a na Spálově v částce

20% na úpravu odpadů 
v částce .........................

15% na plošnou melioraci 
a na úpravu hospodář, 
nádrže v Jesničanech 
v částce .........................

80% na udržování úpravy 
potoků a hospodář, ná
drže v Máteřově v částce

20% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............

15% na udržování plošné 
meliorace a hospodář, ná
drží na Spálově a v Jes
ničanech v částce ..........

145.043— Kč, 

28.485— Kč,

147.712— Kč,

26.250— Kč, 

14.200— Kč,

14.625— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 1. srpna 1925.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lípě n. O r 1., p o 1. 

okres Rychnov n. Kněžnou.

Celkový rozpočtený náklad
podniku ......................... 551.200— Kč
(na úpravu odpadů a ho
spodář. nádrží 328.000 
Kč, na drenáž 219.000 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů a 
hospodář, nádrží 2.800 Kč 
a na opatření proj ektu 
pro drenáž 1.400 Kč).

Udržovací fond................. 33.000— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů a hospodář, ná
drží 27.000 Kč, na udržo
vání drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů 

a hospodář, nádrží až do 
částky ...........................

30% na drenáž až do 
částky ...........................

40% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů a ho
spodář. nádrží . . .......... ..

30% na opatření projektu 
pro drenáž .....................

40% na udržování úpravy 
odpadů a hospodář, ná
drží v částce .................

30% na udržování drenáže 
v částce .........................

131.200— Kč, 

65.700— Kč,

1.120— Kč,

420— Kč,

10.800— Kč,

1.800— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

30% na úpravu odpadů 
a hospodář, nádrží až do 
částky ........................... 98.400-— Kč,

20% na drenáž až do 
částky ........................... 43.800-— Kč,

80% na opatření projektu 
pro úpravu odpadů a ho
spodářských nádrží .... 840-— Kč,

20% na opatření projektu 
pro drenáž ...................... 280-— Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů a hospodářských 
nádrží v částce  ......... . 8.100-— Kč,

20%, na udržování drenáže 
v částce ......................... 1.200-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 10. srpna 1925.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Starém Sedlišti, 

pol. okres tachovský.

Schválený náklad podniku. 208.639-86 K
(na úpravu potoka a od
padů 177.208-60 K, na 
meliorace 31.431-26 K).

Udržovací fond .................  114.250— Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 100.000 Kč, 
na udržování melioraci 
14.250 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka a od

padů v částce................ 70.883-44 K,
30% na meliorace v částce 9.429-37 K,
40% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 40.000-— Kč,
30%. na udržování meliorací 

v částce ......................... 4.275— Kč.

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

padů v částce ............... 53.162-58 K,
15% na meliorace v částce 4.714-68 K,
20% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 20.000 — Kč,
15% na udržování meliorací 

v částce ......................... 2.137 50 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržova

cího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. září 1925.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Sedlici, pol. okres 

vltavotýnský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ....................... .1,061.589-56 Kč
(na úpravu potoků a od
padů 139.110-11 Kč, na 
meliorace 922.479-45 Kč).

Udržovací fond................ 50.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 29.000 Kč, 
na udržování meliorací
21.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků a od

padů až do částky.......... 55.600-— Kč,
30% na meliorace až do 

částky ........................... 276.900-— Kč,

40% na udržování úpravy
potoků a odpadů v částce 11.600-— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................. 6.300 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

35% na úpravu potoků a od
padů až do částky.......... 48.688-— Kč,

25% na meliorace až do 
částky .......................... 230.619-— Kč,

35% na udržování úpravy 
potoků a odpadů v částce 10.150-— Kč,

25% na udržování meliorací 
v částce ......................... 5.250—■ Kč.

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

úmluva dojednána dne 30. září 1925.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Rychnově, pol. okres 

vysokomýtský.

Celkový rozpočtený náklad
podniku ......................... 306.000-— Kč
(na úpravu potoků 
126.200 Kč, na úpravu 
odpadů 25.800 Kč, na me
liorace 154.000 Kč).

Udržovací fond................. 24.000—- Kč
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 14.000 Kč, 
na udržování meliorací 
10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

45% na úpravu potoků až
do částky....................... 56.790— Kč,

40% na úpravu odpadů až 
do částky....................... 10.320— Kč,

30% na meliorace až do 
částky ........................... 46.200— Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků a odpadů v částce 5.600— Kč,

80% na udržování meliorací 
v částce ................. .. 3.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:

40% na úpravu potoků až 
do částky....................... 50.480— Kč,

40% na úpravu odpadů až 
do částky....................... 10.320— Kč,

30% na meliorace až do 
částky ........................... 46.200— Kč,

40% na udržování úpravy 
potoků a odpadů v částce 5.600— Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ......................... 3.000— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 12. srpna 1925.
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XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kališti, pol. okres da

či c k ý.
(Úmluva o udržování podniku.)

Schválený udržovací fond . 6.000-— Kč
(na udržování regulací
4.500 Kč, na udržování 
meliorací 1.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na udržování regulací
v částce ......................... 1.800-— Kč,

80% na udržování meliorací 
v částce ......................... 450— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu místního 

potoka a odpadů až do 
částky ...........................

80% na meliorace až do 
částky ...........................

40% na udržování úpravy 
místního potoka a od
padů v částce .............. . .

80% na udržování meliorací 
v částce .........................

53.200— Kč, 

38.400— Kč,

4.800— Kč,

1.140— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

Příspěvek moravského zemského výboru: 
30%- na udržování regulací

v částce ......................... 1.350— Kč,
20% na udržování meliorací

v částce ......................... 300— Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Pustině, pol. okres 

velkomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 233.000— Kč.

Udržovací fond................. 6.000— Kč.

Úmluva dojednána dne 17. září 1925.

XV. Meliorační podnik vodního
družstva v Čáslavicích, pol. 

okres třebíčský.

Celkový rozpočtený náklad
podniku ......................... 261.000-— Kč
(na úpravu místního po
toka a odpadů 133.000 Kč, 
na meliorace 128.000 Kč).

Udržovací fond................. 15.800-— Kč
(na udržování úpravy 
místního potoka a odpadů
12.000 Kč, na udržování- 
meliorací 3.800 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
85% ke stavebnímu nákla

du až do částky.............. 81.550-— Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.100— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru :
35% ke stavebnímu nákla

du až do částky............. 81.550-— Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 2.100— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. září 1925.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu místního 
potoka a odpadů až do 
částky ...........................

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

40% na udržování úpravy 
místního potoka a od
padů v částce .................

30% jia udržování meliorací 
v částce ..........................

53.200— Kč, 

38.400— Kč,

4.800— Kč,

1.140— Kč.

XVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v P r ž n ě, pol. okres vse

tínský.

Rozpočtený náklad podniku 290.000— Kč. 
Udržovací fond................. 8.000-_ Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% ke stavebnímu nákladu

až do částky ................. 101.500-— Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce 2.800— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru: 
35% ke stavebnímu nákladu

až do částky ................. 101.500-- Kč,
35% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. června 1925.

XVIII. Dokončení stavby údolní 
přehrady na potoce Luhačo
vickém v území obcí Pozlovic 

a Dolní Lhoty, pol. okres 
uherskobrodský.

Proti částce, zajištěné zá
konem ze dne 30. června 
1912, č. 95 mor. z. z., 
činí rozpočtený vyšší ná
klad na dokončení stavby 
údolní přehrady............8,135.000-— Kč.

Tento vyšší náklad se 
uhradí:

50%ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
až do částky................. 4,067.500-— Kč a

50% ním příspěvkem z pro
středků moravského zem
ského výboru až do 
částky..............................4,067.500— Kč.
Udržování přehrady převezme dle §u 7 zá

kona ze dne 30. června 1912, č. 95 mor. z. z., 
zemský výbor moravský.

Úmluva dojednána dne 5. října 1925.

XIX. úprava řeky Bečvy. (Sta
vební program pro rok 1925.)

Schválený rozpočet dalších 
úpravních prací na řece 
Bečvě pro rok 1925 
včetně nákladu na do
končení programu z roku 
1924 činí ....................... 4,454.000 — Kč.

Po odečtení přebytku z roku 
1924 v částce 760.252-74 
Kč činí nekrytá potřeba
pro rok 1925 ..................3,693.747-26 Kč,
čili okrouhle 3,700.000 
Kč, jež se uhradí:

50%ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
až do částky.............. 1,850.000-— Kč a

50%ním příspěvkem morav
ského zemského výboru 
až do částky................. 1,850.000-— Kč.
Úmluva dojednána dne 23. října 1925.

XX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Staré čer
vené Vodě, pol. okres frýval- 

d o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 207.000-— Kč
(na drenáž 202.000 Kč, 
na opatření projektu
5.000 Kč).

Udržovací fond................. 3.500— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% na drenáž až do 

částky ........................... 50.500— Kč,
25% na opatření projektu . 1.250-— Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 875— Kč.

Příspěvek zemské správní komise:
25% na drenáž až do 

částky ........................... 50.500— Kč,
25% na opatření projektu . 1.250-— Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 875-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 13. září 1925.

XXL Hrazení bystřin ve Slez
sku. (Stavební program pro 

období 1924—1927.)
Změna úmluvy vyhlášené pod č. 143/1924-XV 

Sb. z. a n.

Celkový rozpočet zahrazo- 
vacích prací ve Slezsku, 
které tvoří stavební pro
gram pro čtyřletí 1924—
1927, činí....................... 4,150.000— Kč.

Vzhledem k očekávatelné- 
mu poklesu cen v příštích 
letech stavebního období 
zajišťuje se na provedení 
tohoto stavebního pro
gramu částka ............ 3,850.000;— Kč,
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která se uhradí:

65% ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
až do částky ................. 2,502.500— Kč,

35% ním příspěvkem zem
ské správní komise až 
do částky .....................1,347.500— Kč.

K udržování zahrazovacích 
prací tvořících stavební 
program pro období 
1924—1927 zřídí se 
udržovací fond v částce . 300.000-— Kč,

k němuž přispěje:

státní meliorační fond
65% v částce ...............  195.000-— Kč a

zemská správní komise 
35% v částce ................ 105.000-— Kč.

Náklad na udržování zahrazovacích prací, 
provedených do konce roku 1923 na podkladě 
zákona ze dne 28. července 1906, č. 37 slez. 
z. z., uhradí se každoročně dle potřeby polo
vicí ze státního melioračního fondu a dru
hou polovicí z prostředků zemské právní ko
mise.

Úmluva dojednána dne 7. října 1925.

XXII. Hrazení červené vody s pří
toky, Hu čivé ho potoka a Stein- 
seifenbachu v p o 1. okresu frý- 

v a 1 d o v s k é m.

Rozpočtený stavební náklad 4,800.000-— Kč 
(na hrazení červené vo
dy s přítoky 3,980.100 Kč, 
na hrazení Hučivého po
toka 585.000 Kč a na 
hrazení Steinseifenbachu 
234.900 Kč).

Vzhledem k očekávatelné- 
mu poklesu cen v příštích 
letech stavební doby za
jišťuje se na provedení 
těchto podniků částka.. .4,500.000— Kč,

která se uhradí:

65% ním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
až do částky ................. 2,925.000 — Kč a

35% ním příspěvkem zem
ské správní komise až 
do částky....................... 1,575.000— Kč.

Případné příspěvky zájem- 
níků přijdou k dobru 
příspěvku zemské správ
ní komise.

Udržovací fond v částce . . 350.000-— Kč 
se uhradí:
65% ním příspěvkem stát

ního melioračního fondu 
v částce ......................... 227.500-— Kč a

35% ním příspěvkem zem
ské správní komise 
v částce ......................... 122.500 — Kč.
Příspěvky zájemníků dosažené k udržova

címu fondu přijdou k dobru příspěvku stát
ního melioračního fondu i příspěvku zem
skému v poměru 65:35.

Úmluva dojednána dne 7. října 1925.

XXIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Senici-Hlboke, župa 

b r a t i s 1 a v • k á.

Celkový rozpočtený náklad
podniku........................... 406.000-— Kč
(na úpravu potoka a od
padů 385.000 Kč, na dre- 
náž 21.000 Kč).

Udržovací fond................. 38.500-— Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 37.800 Kč, 
na udržování drenáže 
700 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% na úpravu potoka a 

odpadů až do částky .... 269.500-— Kč,
50% na drenáž až do 

částky . . . ........................ 10.500— Kč,
6(1% na udržovaní úpravy

potoka a odpadů v částce *22.680-— Kč a
50% ná udržování drenáže 

v částce . ........................ 350-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 30. září 1925.

Dr. Hodža v. r.
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