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38.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 23. února 1927
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.

Podle §u 3, předposledního odstavce, záko
na 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 a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:
I. Meliorační podnik vodního
družstva v Ondřejově, pol. okres
českobrodský.
Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 572.000— Kč
(na úpravu odpadů 225.000
Kč, na meliorace 347.000
Kč).
Udržovací fond.....................
88.000— Kč
(na udržování úpravy od
padů 18.000 Kč, na udržo
vání meliorací 20.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 90.000— Kč,
30% na meliorace až do
částky ............................. 104.100— Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce . ..................
7.200— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce .............................
6.000— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 56.250-— Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................... 69.400-— Kč,
25% na udržování úpravy od
padů v částce...................
4.500— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce.............................
4.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 2. listopadu 1926.
II. Meliorační podnik vodního
družstva v Hrochově Týnci, pol.
okres chrudimský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 1,882.700-— Kč
(na úpravu odpadů
131.721-40 Kč, na meliorace
1,733.622-20 Kč, na opa
tření projektu pro úpravu
odpadů 2.178-60 Kč, na opa
tření projektu pro meliora
ce 15.177-80 Kč).
Udržovací fond.....................
60.000-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 10.000 Kč, na udržo
vání meliorací 50.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 46.102-49 Kč,
25% na meliorace až do
částky ............................... 433.405-55 Kč,
35% na opatření projektu pro
úpravu odpadů.................
762-51 Kč,
25
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25% na opatření projektu pro
meliorace...........................
35% na udržování úpravy od
padů v částce ...................
25% na udržování meliorací
v částce.............................
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Udržovací fond......................

4.000-— Kč.

3.794-45 Kč,
3.500-— Kč,
12.500-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................
77.040-— KČ,
30% k udržovacímu fondu
v částce
.......................
1.200-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ...............................
39.516-42 Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................... 346.724-44 Kč,
40% na opatření projektu ..
6.800-— Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v částce...................
3.000-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce.............................
10.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 51.360-— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce.............................
800— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 4. prosince 1926.

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

V. Meliorační podnik II. vodní
ho družstva v Onomyšli, pol.
okres kutnohorský.

Úmluva dojednána dne 4. prosince 1926.
III. Meliorační podnik vodního
družstva v železné, pol. okres
kladenský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 215.000-— Kč.
Udržovací fond.....................
5.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................
64.500-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce.............................
1.500-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................
43.000-— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce.............................
1.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 29. listopadu 1926.
IV. Meliorační podnik vodního
družstva v Tůni, pol. okres
královéhradecký.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ..................... ... 256.800— Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 329.650-— Kč.
Udržovací fond......................
5.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky.....................
98.895-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce.............................
1.500-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
15% k stavebnímu nákladu
až do částky.......................
49.447-—Kč,
15% k udržovacímu fondu
750-— Kč.
v částce.............................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 9. listopadu 1926.
VI. Meliorační podnik I. a II. vod
ního družstva v Oumoníně, pol.
okres kutnohorský.
Rozpočtený celkový náklad
podniků ............................. 538.617-31 Kč
(na úpravu odpadů v I. části
11.667-79 K, na meliorace v
I. části 61.449-52 K, na me
liorace v II. části 465.500
Kč).
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Udržovací fond.....................
14.500-— Kč
(na udržování úpravy od
padů v I. části 1.600 Kč,
na udržování meliorací v I.
části 5900 Kč, na udržo
vání meliorací v II. části
7.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů v I.
části .................................
3.500 34 K,
20% na meliorace v I. části . . 12.289-90 K,
25% na meliorace v II. části
až do částky..................... 116.375-— Kč,
30% na udržování úpravy od
padů v I. části...................
480-— Kč,
20% na udržování meliorací
v I. části...........................
1.180-— Kč,
25% na udržování meliorací
v II. části...........................
1.750-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů v I.
části...................................
3.500-34 K,
20% na meliorace v I. části . . 12.289 90 K,
15% na meliorace v II. části
až do částky.....................
69.825-— Kč,
20% na udržování úpravy od
padů v I. části.................
320-— Kč,
20% na udržování meliorací
v I. části...........................
1.180— Kč,
20% na udržování meliorací
v II. části .........................
1.400-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 29. listopadu 1926.
VIL Úprava dolního toku potoka
Vrchlice v Hoře Kutné, pol.
okres kutnohorský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 4,045.000-— Kč
(na úpravu potoka Vrchli
ce (km 9.040—3.380), po
toka Klejnarky a odpadů
4,000.000 Kč, na opatření
projektu 45.000 Kč).
Udržovací fond..................... 100.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
50% na regulace až do částky 2,000.000— Kč,
50% na opatření projektu .. 22.500-— Kč,
50% k udržovacímu fondu v
částce................................. 50.000-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na regulace až do částky 1,200.000-— Kč,

30% na opatření projektu . .
30% k udržovacímu fondu v
částce.................................

13.500-— Kč,
30.000-— Kč.

Příspěvek zastupitelského okresu. kutno
horského :
10% na regulace ................. 400.000-— Kč,
10% na opatření projektu . .
4.500-— Kč,
10% k udržovacímu fondu v
částce................................. 10.000-— Kč.
Příspěvek města Hory Kutné:
10% na regulace................. 400.000-— Kč,
10% na opatření projektu ..
4.500-— Kč,
10% k udržovacímu fondu v
částce ...............................
10.000-— Kč.
Úmluva dojednána dne 29. listopadu 1926.
VIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Hnátnici, pol. okres
lanškrounský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 443.000— Kč.
(na regulace 125.000 Kč,
na meliorace 318.000 Kč).
Udržovací fond ...................
23.000-— Kč
(na udržování regulací
10.000 Kč, na udržování
meliorací 13.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního,fondu:
40% na regulace až do částky 50.000— Kč,
30% na meliorace až do 95.400— Kč.
řástkV
40% na udržování regulací v
4.000— Kč,
částce ...............................
30% na udržování meliorací v
3.900— Kč.
částce .................................
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na regulace až do částky 37.500— Kč,
20% na meliorace až do
63.600— Kč,
částky ...............................
30% na udržování regulací v
3.000 Kč,
částce .................................
20% na udržování meliorací
v částce.............................
2.600
Kč.
29*
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. února 1927.
IX. Meliorační podnik vodního
družstva v Kněžmostě, pol.
o k r § s mnichovo hradišťský.
Rozpočtený celkový náklad
P°dnik» .............................2,276.410— Kč
(na úpravu odpadů 367.146
Kč, na meliorace 1,909.264
Kč).
Udržovací fond.....................
54.200- Kč
(na udržování úpravy od
padů 17.700 Kč, na udržo
vání meliorací 36.500 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 146.858— Kč,
30% na meliorace až do
částky ............................... 572.779— Kč,
40% na udržování úpravy od
padů v částce ...................
7.080— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
10.950— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 110.143— Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................. 381.852— Kč,
30% na udržování úpravy od
5.310-_ Kč,
padů v částce.......................
20% na udržování meliorací
v částce.................................
7.300 —Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 22. listopadu 1926.
X. Meliorační podnik vodního
družstva v Mokrém, pol. okres
Nové Město nad Metují.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 540.729— Kč
(na úpravu potoční, prove
denou do roku 1918, 11.807
K, na úpravu potoční po
roce 1918 400.000 Kč, na
meliorace 128.922 Kč).

Udržovací fond.....................
(na udržování úpravy po
toční 14.750 Kč, na udržo
vání meliorací 8.250 Kč.)

23.000— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoční pro
vedenou do r. 1918..........
3.542— K,
40% na úpravu potoční po r.
1918 až do částky............ 160.000— Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................... 25.784— Kč,
40% na udržování úpravy po
toční v částce ...................
5.900— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce .........................
1.650— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoční pro
vedenou do r. 1918............
3.542— K,
30% na úpravu potoční po r.
1918 až do částky............ 120.000— Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................... 25.784— Kč,
30% na udržování úpravy po
toční v částce ...................
4.425— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce ...........................
1.650— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 3. února 1927.
XI. Meliorační podnik vodního
družstva Litětin y—O s t ř e t í n—
Vysoká, pol. okres pardubický.
Rozpočtený celkový náklad
Podniku .............................4,431.000— Kč
(na regulace 706.300 Kč,
na meliorace 3,724.700 Kč).
Udržovací fond..................... 100.000— Kč
(na udržování regulací
38.000 Kč, na udržování
meliorací 62.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na regulace až do
částky
- Kč,
30% na meliorace až do
částky .
- Kč,
40% na udržování regulací
v částce ...............
- Kč,
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30% na udržování meliorací
v částce.............................

18.600-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
25% na regulace až do
částky ....'................. ,.. 176.573-25 Kč,
20% na meliorace až do
částky ............................... 744.912-— Kč,
25% na udržování regulací
v částce.............................
9.500-— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce............................. 12.400-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 29. listopadu 1926.
XII. Meliorační podnik vodního
družstva v Rohoznici, pol. okres
pardubický.
(Úmluva o udržování.)
Udržovací fond pro celý pod
nik ....................................
(na udržování regulací
7.500 Kč, na udržování
meliorací 12.500 Kč).

20.000— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na udržování regulací ..
2.250-— Kč,
20% na udržování meliorací . 2.500-— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na udržování regulací . . 1.500 — Kč,
20% na udržování meliorací . 2.500 — Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní
družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. ledna 1927.
Meliorační podnik vodního
družstva v Dolní Jadruži, pol.
okres Planá.

XIII.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 321.669— Kč
(na meliorace 305.000 Kč,
na opatření projektu 16.669
Kč).
Udržovací fond.....................

10.000-— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na meliorace až do
částky ............................... 91.500-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce.............................
3.000— Kč.
Výlohy projektní byly podpořeny minister
stvem zemědělství samostatně z úvěrní po
ložky „meliorace**.
Příspěvek zemského správního výboru:
20% na meliorace až do
částky ■............................... 61.000-— Kč,
20% na opatření projektu ..
3.333-80 Kč,
20% k udržovacímu fondu v
částce ...............................
2.000-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 3. února 1927.
XIV. Regulační a meliorační
podnik obce Kónigshanu, pol.
okres trutnovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 338.500-— Kč
(na úpravu potoka 294.240
Kč, na meliorace 44.260
Kč).
Udržovací fond..................... 20.000-— Kč
(na udržování úpravy po
toka 18.000 Kč, na udržo
vání meliorací 2.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až
do částky ........................... 117.696-— Kč,
30% na meliorace až do
částky ..................... ......... 13.278— Kč,
40% na udržování úpravy
potoka v částce...............
7.200 ■— Kč,
30% na udržování meliorací
v částce ...........................
600— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
25%, na úpravu potoka až do
částky...............................
73.560— Kč,
15% na meliorace až do
částky...............................
6.639— Kč,
25% na udržování úpravy
4.500— Kč,
potoka v částce................
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15% na udržování meliorací
v částce ............................
300— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Kbnigshan.
Úmluva dojednána dne 11. února 1927.
XV. Meliorační podnik vodního
družstva ve Stradou ni, pol.
okr es vysokomýtský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 266.307 66 Kč
(na úpravu odpadů
11.071 05 Kč, na drenáž
255.236 61 Kč).
Udržovací fond........ ...........
4.700— Kč
(na udržování úpravy od
padů 600 Kč, na udržování
drenáže 4.100 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až do
částky................................
4.428— Kč,
30% na drenáž až do částky 76.570-— Kč,
40% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
240— Kč,
30% na udržování drenáže
v částce ............................
1.230— Kč.
Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu odpadů až
do částky..........................
3.321 32 Kč,
20% na drenáž až do částky 51.047 32 Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
180— Kč,
20% na udržování drenáže
v částce ............................
820-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 30. prosince 1926.

.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 238.500— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ............................
4.500— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 198.750— Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ............................
3.750— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. ledna 1927.
XVII. Odvodnění póze mk ů v Dol
ních Bojanovicích, Josefově a
Lužicích vodním družstvem pro
úpravu Prušánky a melioraci
přilehlého území v Dolních Bo
janovicích, pol. okres hodonín
ský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 328.000— Kč.
Udržovací fond................
10.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 82.000— KČ,
25% k udržovacímu fondu
v částce ............................
2.500— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 65.600— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
2.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 18. listopadu 1926.

XVI. Meliorační podnik vodního
družstva pro obce Bílčic e-K a r1 o v e c-M a j v a 1 d-R o u d n o, p o 1. okres
Beroun na Moravě.

XVIII. úprava D řevnice (lan 20.64—
20.91) v obcích Lípě a Klečůvce,
pol. okres holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 795.000-— Kč.
Udržovací fond .................... 15.000— Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 180.000— Kč.
Udržovací fond.................... 15.000— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 90.000— Kč,
50% k udržovacímu fondu
v částce ............................
7.500— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 72.000— Kč,
20% k udržovacímu fondu
v částce ............................
3.000— Kč.
Příspěvek obcí Lípy a Klečůvky:
10% k stavebnímu nákladu
30% k udržovacímu fondu

18.000-— Kč,
4.500-— Kč.

Úmluva dojednána dne 2. listopadu 1926.

Udržovací fond....................
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržo
vání drenáže 13.000 Kč).
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21.000— Kč

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až
do částky.......................... 30.450-— Kč,
25% na drenáž až do částky 132.500— Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
2.800— Kč,
25% na udržování dfenáže
v částce
.......... .
3.250-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až
do částky..........................

26.100 — Kč,

20% na drenáž až do částky 106.000-— Kč,
XIX. Mel i pracní podnik vodního
družstva v Kelči, pol. okres
hranický.
Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 526.000— Kč.
Udržovací fond.................... 13.000— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 157.800-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ............................
3.900— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 157.800— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .. .......................
3.900— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

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

2.400— Kč,

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

2.600— Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 24. prosince 1926.
XXI. Meliorační podnik vodního
družstva v Dalešicích, pol.
okres moravskokrumlovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 517.000—- Kč
(na úpravu potoka Olešné
232.000 Kč, na meliorace
285.000 Kč).
Udržovací fond .................
22.000— Kč
(na udržování úpravy po
toka 16.000 Kč, na udržo
vání meliorací 6.000 Kč).

úmluva dojednána dne 11. ledna 1927.
XX. Meliorační podnik vodního
družstva v Popicích, pol. okres
hustopečský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 617.000— Kč
(na úpravu odpadů 87.000
Kč, na drenáž 530.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až do
92.800 — Kč,
částky ...............................
30% na meliorace až do
85.500 — Kč,
částky...............................
40% na udržování úpravy
6.400 — Kč,
potoka v částce................
30% na udržování meliorací
1.800 — Kč.
v částce ............................

266

Sbírka zákonů a nařízení, č. 38.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu potoka až do
částky ...............................
69.600-— Kč,
20% na meliorace až do
částky .....................................
57.000 Kč,
30% na udržování úpravy
potoka v částce ..............
4.800— Kč,
20% na udržování meliorací
v částce...................................
1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 22. listopadu 1926.
XXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Cetkovicích,
pol. okres moravskotřebovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku............................. 475.300— Kč
(na úpravu potoků 251.100
Kč, na meliorace 224.200
Kč).
Udržovací fond ........................ 30.500 Kč
(na udržování úpravy po
toků 18.500 Kč, na udržo
vání meliorací 12.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků až do
částky ............................... 100.440-— Kč,
30% na meliorace až do
částky...............................
67.260-— Kč,
40% na udržování úpravy
potoků v částce................
7.400 — Kč,
30% na udržování meliorací
v částce .............................
3.600 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% na úpravu potoků až do
částky ............................... 100.440 — Kč,
30% na meliorace až do
částky ...............................
67.260 — Kč,
40% na udržování úpravy
potoků v částce................
7.400 — Kč,
30% na udržování meliorací
v částce .............................
3.600 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržovacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 21. ledna 1927.

XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Roubanin ě-H o rním Smržově, pol. okres morav
skotřebovský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku .................................. 210.300 Kč.
Udržovací fond ....................
6.000— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu náldadu
až do částky ................ . . 63.090-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ................................
1.800—Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 63.090— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce ............................
1.800-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 4. prosince 1926.
XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Věch nov ěBratrušíně, pol. okres Nové
Město na Moravě.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 210.500-— Kč
(na úpravu odpadů 36.500
Kč, na drenáž 160.500 Kč,
na zavodnění luk 13.500
Kč).
Udržovací fond ....................
9.000— KČ
(na udržování úpravy od
padů 3.300 Kč, na udržo
vání drenáže 4.300 Kč, na
udržování zařízení pro za
vodnění luk 1.400 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do
částky ...............................
12.775— Kč,
35% na drenážaž do částky 56.175-— Kč,
35% na zavodnění luk až do
částky...............................
4.725— Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ..................
1.155 Kč,
35% na udržování drenáže
v částce ............................
1.505— Kč,

Sbírka zákonů a nařízení, č. 38.

35% na udržování zařízení
pro zavodnění luk v částce

490— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
35% na úpravu odpadů až do
částky ...............................
12.775— Kč,
35% na drenážaž do částky 56.175-—- Kč,
35% na zavodnění luk až do
částky ...............................
4.725-— Kč,
35% na udržování úpravy
odpadů v částce ..................
1.155 Kč,
35% na udržování drenáže
v částce ....................
1.505-— Kč,
35% na udržování zařízení
pro zavodnění luk v částce
490— Kč.
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b) Obce Kout nad Děsnou:
k stavebnímu nákladu . . 54.800-—
k udržovacímu fondu . . 10.200-—
c) Velkostatku liechtensteinského:
k stavebnímu nákladu . . 230.000—
k udržovacímu fondu . . 45.000—

Kč,
Kč.
Kč,
Kč.

Úmluva dojednána dne 9. února 1927.
XXVI. Melio r a čnípodnik vodního
družstva v Hrádku n. VI., pol.
okres u.herskobrods ký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 1,000.000— Kč
(na úpravu nádržky a od
padů 38.000 Kč, na drenáž
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
964.000 Kč).
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Udržovací
fond .................
18.000—- Kč
Úmluva dojednána dne 14. ledna 1927.
(na udržování úpravy ná
držky a odpadů 1.500 Kč,
na udržování drenáže
XXV. Hrazení Děsné v pol. okrese
16.500 Kč).
š u m p e r s k é m, III. stavební proPříspěvek státního melioračního fondu:
g r a m.
40% na úpravu nádržky a
Rozpočtený celkový náklad
odpadů až do částky .... 14.400— Kč,
podniku.................. 3,049.000—
Kč
35% na drenáž až do částky 337.400— Kč,
Udržovací fond pro zahrážky
provedené dle III. staveb
40% na udržování úpravy
nádržky a odpadů v částce
.600-— Kč,
ního programu, jakož i pro
zahrážky provedené na zá
35% na udržování drenáže
kladě úmluvy uveřejněné
v částce.............................
5.775— Kč.
pod č. 224/1923 Sb. z. a n. 195.000 — Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu nádržky a
60% k stavebnímu nákladu
odpadů až do částky .... 14.400— Kč,
až do částky...........1,829.400—
Kč,
35% na drenáž až do částky 337.400— Kč,
70% k části udržovacího
40% na udržování úpravy
fondu, neuhrazené přínádržky a odpadů v částce
600— Kč,
■ spěvky zájemníků, v částce 95.340— Kč.
35% na udržování drenáže
v Částce.............................
5.775— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
až do částky.......... 914.700—
Kč, vacího fondu uhradí vodní družstvo.
30% k části udržovacího
Úmluva dojednána dne 11. ledna 1927.
fondu, neuhrazené pří
spěvky zájemníků, v částce 40.860— Kč.
XXVII. M e 1 i o r a č n í podnik I. vod
ního družstva ve V 1 č n o v ě, pol.
Příspěvky zájemníků:
okres uherskobrodský.
a) Obce Vizenberku:
k stavebnímu nákladu . .
20.100-— Kč, Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 315.000— Kč.
k udržovacímu fondu . .
3.600 — Kč,
30
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Udržovací fond
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..............

9.500-— Kč.

.

Udržovací fond ..................

7.000-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky .................. 78.750— Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce .........................
2.375-— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 70.750— Kč,
25% k udržovacímu fondu
v částce ............................
1.750— Kč.

Příspěvek moravského zemského výboru:
30% k stavebnímu nákladu
až do částky .................. 94.500-— Kč,
30% k udržovacímu fondu
v částce .........................
2.850-— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Příspěvek moravského zemského výboru:
20% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 56.600— KČ,
20% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
1.400 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 12. listopadu 1926.

v

XXVIII. úprava řeky Olšavy
Uherském Brodě, pol. okres
uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 6,180.407— Kč.
Udržovací fond.................. 300.000-— Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:
•50% k stavebnímu nákladu
až do částky ---- ............. 3,090.203-— Kč,
50% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 150.000-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
40% k stavebnímu nákladu
až do částky ................. 2,472.163— Kč,
40%, k udržovacímu fondu
v částce ........................... 120.000-— Kč.
Příspěvek města Uherského Brodu a obce
Havřic:
10% k stavebnímu nákladu
až do úhrnné částky .... 618.041— Kč,
10% k udržovacímu fondu
v úhrnné částce .............. 30.000— Kč.
Úmluva dojednána dne 9. února 1927.
XXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Předměstí Uh.
Ostrohu, pol. okres u h e r s k o h rá
di š t s k ý.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 283.000— Kč.

Úmluva dojednána dne 21. ledna 1927.
XXX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Choryni, pol.
okres valašskomeziříčský.
Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 575.000— Kč.
(na úpravu odpadů 19.000
Kč, na drenáž 556.000 Kč).
Udržovací fond .................. 12.500-— Kč
(na udržování úpravy od
padů 1.500 Kč, na udržo
vání drenáže 11.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až
do částky .......................
7.600— Kč,
30% na drenáž až do
částky ............................. 166.800— Kč,
40% na udržování úpravy
odpadů v částce ..............
600-— Kč,
30% na udržování drenáže
v částce .........................
3.300-— Kč.
Příspěvek moravského zemského výboru:
30% na úpravu odpadů až
do částky..........................
5.700— Kč,
30% na drenáž až do částky 166.800— Kč,
30% na udržování úpravy
odpadů v částce ............
450— Kč,
30% na udržování drenáže
v částce .........................
3.300— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 31. prosince 1926.
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39.

XXXI. úprava potoka šarvízu
vodním družstvem ve Far nad u,
župa XVI.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 13. dubna 1927

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 468.000— Kč.
Udržovací fond .................. 70.000— Kč.

o výpovědi dodatkových úmluv k československo-rakouské obchodní dohodě ze dne 4. května
1921.

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 327.600-— Kč,
60% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
42.000— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 29. listopadu 1926.

Rakousko vypovědělo ke dni 22. dubna 1927
dodatkové úmluvy k československo-rakouské
obchodní dohodě ze dne 4. května 1921, jež
byly podepsány dne 27. listopadu 1924, dne
27. července 1925 a dne 23. června 1926 a
uveřejněny ve Sbírce zákonů a nařízení pod
číslem 1 z roku 1925, pod číslem 21 z roku
1926 a pod číslem 155 z roku 1926, takže po
zbudou platnosti dnem 21. dubna 1927.

Dr. Srdínko v. r.

Dr. Beneš v. r.

30*

