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Částka 1.
Obsah:

Vydána dne 14. ledna 1927.

1. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu.

1.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 25 listopadu 1926

úmluv, které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů
a nařízení pod č. 1/1923 a č. 65/1924.
Úmluva dojednána dne 21. září 1926.

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního meiioračního fondu.

II. Meliorační podnik vodního
družstva v Nové Vsi, pol. okres
chebský.

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 zájemňíRy
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu
provádění a udržování pro tyto podniky:

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 2,228.700-—Kč
(na úpravu odpadů 175.000
Kč, na meliorace 2,053.700
Kč).
Udržovací fond.................... 65.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 17.000 Kč, na udržo
vání meliorací 48.000 Kč).

I. úprava potoka Ašského a Halstery v VI. dílčí trati, pol. okres
a š s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 320.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu
až do částky .................. 144.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................

96.000 — Kč.

Zbytek stavebního nákladu uhradí okresní
správní komise v Aši.
Náklad na udržování provedené úpravy
v VI. dílčí trati potoka Ašského a Halštery
bude se hraditi z výnosu udržovacího fondu
pro úpravu těchto toků v trati I—III a IV- V,
zřízeného v celkové částce 175.000 Kč dle

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až
do částky.......................... 70.000-— Kč,
30% na meliorace až do částky 616.110 — Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce ................
6.800-—Kč,
30% na udržování meliorací
v částce
...................... 14.400-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
0% na úpravu odpadů až
rln

řástkv

...............................

R9 KOO _ Kč.

20% na meliorace až do částky 410.740 — Kč,
30% na udržování úpravy od
5.100 — Kč,
padů v částce ..................
20% na udržování meliorací
9.600 — Kč.
v částce ............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 25. září 1926.
l
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III. Melioraění podnik vodního
družstva pro Nový Hradec Krá
lové a okolí, pol. okres králové
hradecký.
Schválený celkový náklad pod
niku ................................ 174.943-92 Kč
(na úpravu odpadů
74.70105 Kč, na meliorace
100.242-87 Kč).
Udržovací fond..................... 53.625-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 45.000 Kč, na udržo
vání meliorací 8.625 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů
v částce .............................
3.304-80 K,
20% na meliorace v částce . 19.703-49 K,
30%, na opatření projektu
pro úpravu odpadů ..........
12-15 K,
20%o na opatření projektu pro
meliorace ...........................
661-50 K,
30% na udržování úpravy od
padů v částce ...................
3.210-—Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce .............................
2.600-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů
v částce ............................ 22.410-31 Kč,
20% na meliorace v částce . 20.048-57 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce........... ........
13.500— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce .............................
1.725 — Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30%, na úpravu odpadů
v částce .............................
3.304-80 K,
20%, na meliorace v částce . 19.703-49 K,
(na opatření projektu byl
zemský příspěvek poskyt
nut zvláště).
20%, na udržování úpravy od
padů v částce ...................
2.140 — Kč,
15% na udržování meliorací
v částce .............................
1.950— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. října 1926.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů
v částce ..................
22.410-32 Kč,
20%, na meliorace v částce . 20.048-57 Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce................... 13.500 Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ............................
1.725 —Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. října 1926.
IV. M e 1 i o r a č n í podnik I. vodního
družstva v Loučné Hoře, pol.
okres novobydžovský.
Schválený náklad podniku .. 112.881-44 K
(na úpravu odpadů
11.016 01 K, na meliorace
98.517-43 K, na opatření
projektu pro úpravu odpadů
40-50 K, na opatření pro
jektu pro meliorace
3.307-50 K).
Udržovací fond..................... 23.700-_Kč
(na udržování úpravy od
padů 10.700 Kč, na udržo
vání meliorací 13.000 Kč).

V. Meliorační podnik vodního
družstva v Lužci-Nepolisech,
pol. okres novobydžovský.
(Úmluva o udržování.)
Udržovací fond..................... 138.000 — Kč
(na udržování regulací
68.000 Kč, na udržování
meliorací 70.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, na udržování regulací
v částce ........................... . 20.400— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce .............................
14.000—Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na udržování regulací
v částce ............................. 20.400—Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ............................. 14.000—Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. října 1926.
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VI. úprava t. z v. „E r b w a s s e r g r abenu“ vodním družstvem vHorní
Blatné, pol.okres nýdecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 391.000-— Kč
(práce úpravní 383.114-60
Kč, na opatření projektu
7.885-40 Kč).
Udržovací fond.....................
40.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na práce úpravní až
do částky........................... 153.245-84 Kč,
40% na opatření projektu . .
3.15416 Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce .............................
16.000 — Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na práce úpravní až
do částky
..................... 114.934-38 Kč,
30% na opatřeníprojektu . .
2.365-62 Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
12.000 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 18. října 1926.
VII. Meliorační podnik vodního
družstva ve Skoč hovících, pol.
okres poděbradský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,468.000 — Kč
(na úpravu potoka žantovského a odpadů 202.000 Kč,
na meliorace 1,266.000 Kč).
Udržovací fond .....................
36.800 — Kč
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 13.300 Kč,
na udržování meliorací
23.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a od
padů až do částky............ 70.700-—Kč,
25% na meliorace až do
částky ............................. 316.500 — Kč,
35% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce .. .
4.655-— Kč,
25% na udržování meliorací
v částce
.....................
5.875-— Kč.
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Příspěvek zemského správního výboru:
20% na úpravu potoka a od
padů až do částky .......... 40.400-— Kč,
15% na meliorace až do
částky ............................... 189.900-— Kč,
20% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce ..
2.660-— Kčr
15% na udržování meliorací
v částce .............................
3.525-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 17. srpna 1926.
VIII. Dokončení zahrazovacích
prací na Splavném potoce v Mar
šově, I. díl, pol. okres trutnov
ský.
Rozpočtený celkový náklad
na dokončení podniku .... 650.000-— Kč.
Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 150.000 —Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
60% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 390.000-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 195.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i celý
udržovací fond uhradí obec Maršov, I. díl.
Úmluva dojednána dne 31. srpna 1926.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Dvorci, pol. okres
Beroun na Moravě.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 358.000 — Kč.
Udržovací fond.....................
9.000— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 107.400-—Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.700-—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky..............
107.400 — Kč,
l*
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30% k udržovacímu fondu
v částce ............................
2.700 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.
X. Meliorační podnik vodního
družstva v Mrlínku, pol. okres
holešovský.
Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ............................ 585.000 —Kč.
Udržovací fond....................
13.500 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
az do částky.................... 146.250 —Kč,
25% k udržovacímu fondu
včástce ............................
3.375 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
^ až do částky ..................... 175.500— Kč,
30% Ji udržovacímu fondu
V castce ............................
4.050 —Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 4. října 1926.
XI. Úprava Moutnického potoka
vodním družstvem v žídlo chov icieh, pol. okres hustopečský.
Rozpočtený celkový náklad
podmku ............................ 693.000 —Kč
Udržovací fond....................
50.000-Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu
az do Částky ..................... 277.200 —Kč,
40% k udržovacímu fondu
Včástce ...............................

20.000 -Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
^ az do částky..................... 207.900 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
Včástce ............................
15.000-Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.
XII. Dílčí úprava místního po
toka v obci Lukách, pol. okres
jihlavský.
Rozpočtený celkový náklad
P°dniku ............................. 229.800-— Kč.
Udržovací fond........................ 12.000-_Kč
Příspěvek státního melioračního fondu:
35°% k stavebnímu nákladu
až do částky..................... 80.430-— Kč,
35% J< udržovacímu fondu
v částce ............................
4.200 —Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
az do částky..................... 68.940 — Kč,
30% v k udržovacímu fondu
J castce ............................
3.600 — Kč.
v3v,'Vtrk ®ltave1bního nákladu> jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec.
úmluva dojednána dne 20. října 1926.
XIII. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v D o 1. Dunaj o vi
de h, pol. okres mikulovský.
(Úmluva o udržování.)
f0nd / •;...............
32.000 — Kč
(na udržovaní úpravy od
padů 15.000 Kč, na udržo
vaní meliorací 17.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
20% na udržování úpravy odPadu v částce ...................
2P /o ^na udržování meliorací

V Castce ............................

3-000._ ^

3.400- Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% na udržování úpravy od
padu v částce

2°% na udržování meliorací
v castce .........

3.000 — Kč,

3.400—
Kč.
drX? "drŽ0''acíh0 '“Xta uhradí”
vJ„j
úmluva dojednána dne 17. září 1926.
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XIV. Meliorační podnik vodního
družstva v D e š n é, p o 1. okres
moravskobudějovický.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 862.000-— Kč
(na úpravu odpadu 23.000
Kč, na drenáž 839.000 Kč).
Udržovací fond.....................
18.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padu 2.000 Kč, na udržo
vání drenáže 16.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadu až do
částky.................................
9.200 —Kč,
30% na drenáž až do částky . 251.700-— Kč,
40% na udržování úpravy od
padu v částce ...................
800-—Kč,
30% na udržování drenáže
v částce .............................
4.800-—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadu až do
částky .............................
6.900 — Kč,
20% na drenáž až do částky . 167.800-— Kč,
30% na udržování úpravy od
padu v částce ...................
600 — Kč,
20% na udržování drenáže
3.200-—Kč.
v částce .............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.
XV. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v Jevíčku, pol.
okres moravsko-třebovský.
Rozpočtený celkový náklad
Podniku ..............................4,225.000 — Kč
(na úpravu potoků
3.034.000 Kč, na meliorace
1.191.000 Kč).
Udržovací fond..................... 255.000 —Kč
(na udržování úpravy po
toků 189.000 Kč, na udržo
vání meliorací 66.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
50% na úpravu potoků až do
částky ..............................1,517.000 — Kč,
30% na meliorace až do
částky ............................. 357.300 — Kč,

50% na udržování úpravy po
toků v částce.....................
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
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94.500 — Kč,
19.800— Kč,

Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu potoků až do
částky ............................. 1,213.600 — Kč,
30% na meliorace až do
- částky ............................. 357.300 — Kč,
40% na udržování úpravy po
toků v částce ...................
75.600 — Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
19.800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. října 1926.
XVI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Jevíčku, pol.
okres moravsko-třebovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 220.000 — Kč.
Udržovací fond.....................
6,000 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky .....................
66.000-—Kč
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.800—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................
55.000 — Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.500 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. října 1926.
XVII. Meliorační podnik vodního
družstva v Starém Městě-Radišově-Dětřichově, pol. okres mo
ravsko-třebovský.
Schválený vyšší náklad pod
niku ................................. 261.114 02 Kč.
Udržovací fond pro celý pod
nik ................................... 19.000 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k vyššímu nákladu
78.334-20 Kč,
v částce .............................
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30% k udržovacímu fondu
v částce .............................

5.700 — Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k vyššímu nákladu
v částce .............................
52.222 80 Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .............................
3.800 — Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 31. srpna 1926.
XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Starojické
Lhotě, pol. okres novo jičínský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 254.000 — Kč.
Udržovací fond.....................
7.000 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 76.200 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.100 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
25% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 63.500 — Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce..............................
1.750 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 1. září 1926.
XIX. Dokončení stavby údoln1'
přehrady na potoce Hloučele
v území obcí Píumlova a Stichov i c, pol. okres prostějovský.
Proti částce zajištěné záko
nem ze dne 30. června
1912, č. 94 mor. z. z., činí
rozpočtený vyšší náklad
na dokončení stavby údol
ní přehrady....................9,487.000 — Kč.
Tento vyšší náklad se uhra
dí:
50%oním příspěvkem státní
ho melioračního fondu až
do částky......................... 4,743.500 — Kč a

50%ním příspěvkem z pro
středků moravského zem
ského výboru až do část
ky ...................................4,743.500—Kč,
Udržování přehrady převezme dle §u 7 zá
kona ze dne 30. června 1912, č. 94 mor. z. z.,
zemský výbor moravský.
Úmluva dojednána dne 11. září 1926.
XX. Meliorační podnik vodního
družstva ve Výšovicích-Vřesovících, pol. okres prostějovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 556.000 — Kč
(na úpravu potoků 329.000
Kč, na meliorace 227.000
Kč).
Udržovací fond .....................
20.000 — Kč
(na udržování úpravy po
toků 12.500 Kč, na udržo
vání meliorací 7.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoků až do
částky ............................. 115.150 — Kč,
25% na meliorace až do
částky .............................
56.750 — Kč,
35% na udržování úpravy po
toků v částce.....................
4.375-— Kč,
25%, na udržování meliorací
v částce .............................
1.875-—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoků až do
částky ............................. 98.700 — Kč,
20%, na meliorace až do
částky ............................
45.400 — Kč,
30%, na udržování úpravy po
toků v částce.....................
3.750 — Kč,
20%, na udržování meliorací
v částce .............................
1.500 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. srpna 1926.
XXI. Hrazení Rašovského potoka
v Lomnici a Rašově, pol. okres
tišnovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 405.000 — Kč.
Udržovací fond.....................
35.000 — Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu
příspěvky zájemníků ne
krytému, až do částky .... 260.197 — Kč,
70% k udržovacímu fondu
příspěvky záj emníků ne
krytému, v částce.............. 15.050 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
příspěvky zájemníků ne
krytému, až do částky .... 111.513 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
příspěvky zájemníků ne
krytému, v částce..............
6.450 — Kč.
Příspěvek zájemníků:
Městyse Lomnice:
k stavebnímu nákladu___
5.000 — Kč,
k udržovacímu fondu ___
5.000 —Kč.
Obce Rasova:
k stavebnímu nákladu kro
mě 10 ms dřeva.................
15.000 — Kč,
k udržovacímu fondu........
5.000-— Kč.
Okresního silničního výboru
v Tišnově:
k stavebnímu nákladu___ 13.290 — Kč,
k udržovacímu fondu........
3.500__Kč.
úmluva dojednána dne 2. srpna 1926.
XXII. Meliorační podnik vodního
družstva v B á n o v ě, p o 1. okres
uherskobrodský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 754.000 — Kč
Udržovací fond....................
10.000__ Kč
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 188.500 — Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce.............................
2.500 —Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 226.200 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
3.000 —Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. října 1926.
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XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Babicích, pol.
okres uherskohradištský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 684.000 — Kč
(na úpravu potoka 153.000
Kč, na meliorace 531.000
Kč).
Udržovací fond.....................
25.000 — Kč
(na udržování úpravy po
toka 10.000 Kč, na udržo
vání meliorací 15.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka až do
částky .............................
53.550 — Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................. 106.200 — Kč,
35% na udržování úpravy po
toka v částce.....................
3.500-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce .............................
3.000-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu potoka až do
částky .............................
53.550 — Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................. 106.200 — Kč,
35% na udržování úpravy po
toka v částce.....................
3.500 — Kč,
20% na udržování meliorací
v částce .............................
3.000 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. října 1926.
XXIV. Dílčí úprava potoka B ytyšky ve Velké Byte š i, pol.
okres v e 1 k o m e z i ř í č s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 260.000-— Kč.
Udržovací fond.....................
16.000 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu
až do částky..................... 104.000 — Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce .............................
6.400-— Kč.
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Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 104.000 — Kč,
40% k udržovacímu fondu
v částce .............................
6.400 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Velká Byteš.
Úmluva dojednána dne 9. října 1926.
XXV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního
družstva v Kozlově, pol. okres
velkomeziříčský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 280.000 — Kč.
Udržovací fond
.............
7.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 98.000 — Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce.............................
2.450 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
35% k stavebnímu nákladu až
do částky...........................
98.000 — Kč,
35% k udržovacímu fondu
v částce .............................
2.450 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. srpna 1926.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.
XXVII. úprava řeky Bečvy. (Sta
vební program pro rok 1926.)
Schválený rozpočet úprav
ních prací na řece Bečvě
pro rok 1926 včetně pře
kročení úvěru z roku 1925
činí ........................... ... .4,356.000-— Kč
a uhradí se:
50%ním příspěvkem státní
ho melioračního fondu až
do částky.........................2,178.000 — Kč a
50%ním příspěvkem morav
ského zemského výboru až
do částky.........................2,178.000 — Kč.
Úmluva dojednána dne 12. října 1926.
XXVIII. Úprava potoka Humeňanského v Humenné, župa XX.
Rozpočtený náklad............... 262.200 — Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
60% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 157.320 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu uhradí obec Hu
menná, která převezme též udržování podniku
vlastním nákladem.
Úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.

XXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Lišnici, pol.
okres Zábřeh.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 265.000 — Kč.
Udržovací fond.....................
6.000—Kč.

XXIX. úprava potoka Udavy
v obci Papi ně, župa XX.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 634.000 — Kč.
Udržovací fond...............
24.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 79.500 — Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.800 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
80% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 507.200-— Kč,
80% k udržovacímu fondu
v částce .............................
19.200 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Papin.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu
až do částky .....................
53.000 —Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce .............................
1.200-— Kč.

Úmluva dojednána dne 9. srpna 1926.

Státní tiskárna v Praze,

Dr. Srdínko v. r.

