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81.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 9. května 1929 

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 zemědělství 
stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi mini
sterstvem zemědělství, zeměmi a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu 
provádění a udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Blatně, okres chru

dimský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................
(na úpravu odpadů 87.700 
Kč, na meliorace 414.100 
Kč, na opatření projektu 
pro odpady 2.900 Kč, na 
opatření projektu pro me
liorace 25.000 Kč).

Udržovací fond ...................
(na udržování úpravy od
padů 4.250 Kč, na udržo
vání meliorací 12.150 Kč).

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

částky ............................... 35.080 Kč,
30% na meliorace až do částky 124.230 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ............ 1.700 Kč,

30% na udržování meliorací
v částce ............................. 3.645 Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze
mědělství samostatně z úvěrní položky „me
liorace".

Příspěvek zemský:
30%, na úpravu odpadů až do 

částky .............................
25% na meliorace až do 

částky ....'.......................
30% na opatření projektu 

pro odpady ........................
25% na opatření projektu pro 

meliorace ....................
30% na udržování úpravy od

padů v částce ....................
25% na udržování meliorací

v částce .............................. 3.038 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 26. ledna 1929.

II. Meliorační podnik vodního 

družstva v Nechánicích, okres 
j í 1 o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 169.670 Kč,
(na úpravu potoka Lučního 
a Brdského 69.800 Kč, na 
meliorace 99.870 Kč.)

Udržovací fond ..................... 11.800 Kč,
(na udržování úpravy po
toků 7.200 Kč, na udržo
vání meliorací 4.600 Kč).

529.700 Kč,

16.400 Kč,

26.310 Kč, 

103.525 Kč, 

870 Kč, 

6.250 Kč, 

1.275 Kč;
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Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoků až do

částky ............................... 27.920 Kč,
30% na meliorace až do 

částky ............................... 29.961 Kč,
40% na udržování úpravy po

toků v částce ................... 2.880 Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ............................. 1.380 Kč,

Příspěvek zemský: 
25% na úpravu potoků až do

částky ............................... 17.450 Kč,
20% na meliorace až do 

částky .............................. 19.974 Kč,
25% na udržování úpravy po

toků v částce ..................... 1.800 Kč,
20% na udržování meliorací 

v čá.stce ............................. 920 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

III. Me 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v č e r n o v i c í c h, okres 

Kamenice n. L.

Rozpočtený celkový náklad
podniku.............................. 227.265 Kč,
(na úpravu odpadů 109.258 
Kč, na drenáž 118.007 Kč).

Udržovací fond ..................... 14.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 9.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).

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

částky ............................... 43.703 Kč,
30% na drenáž až do částky 35.402 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 3.600 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ............................. 1.500 Kč,

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 32.777 Kč,

20% na drenáž až do částky 23.601 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ...........  2.700 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce ..................... .. 1.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 26. ledna 1929.

IV. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Bohou novicích II., 

okres kolínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................1,060.000‘— Kč,
(na úpravu potoků a hospo
dářské nádrže 116.084 Kč, 
na úpravu melioračního od
padu 19.800 Kč, na me- 
liorace 924.116 Kč).

Udržovací fond..................... 28.000'— Kč
(na udržování úpravy po
toků. a hospodářské nádrže
8.000 Kč, na udržování me
lioračního odpadu a me- 
liorací 18.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% na úpravu potoků s ho

spodářskou nádrží až do
částky ............................. 40.629'— Kč,

35% na úpravu melioračního
odpadu až do částky....... 6.930'— Kč,

25% na meliorace až do 
částky ......................... . 231.029'— Kč,

35% na udržování úpravy po
toků s hospodářskou nádrží 2.800'— Kč,

25% na udržování meliorač-
ního odpadu a meliorací 4.500'— Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu potoků s ho

spodářskou nádrží až do 
částky ............................... 23.216'80 Kč,

15% na úpravu meliorač
ního odpadu až do částky 2.970'— Kč,

15% na meliorace až do 
částky ............................... 138.617'40 Kč,

20% na udržování úpravy po
toků s hospodářskou nádrží 1.600'— Kč,

15% na udržování meliorač
ního odpadu a meliorací .. 2.700'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. prosince 1928.
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V, Me liorační podnik vodního 
družstva v Horním Přímě, okres 

královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 461.500 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

80% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 138.450 Kč,

80% k udržovacímu fondu 
v částce ..................... . . . • 1,800 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky . .................... 92.300 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. listopadu 1928.

VI. Meliorační p o d n i k v o d n í h o 
družstva Věkoš e-H radec Králo

vé, okres královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 454.000 Kč,

(na úpravu přiváděče a od
padů 385.000 Kč, na zří
zení nádrže 69.000 Kč).

Udržovací fond  ............... 38.000 Kč,
(na udržování úpravy při
váděče a odpadů 28.000 Kč, 
na udržování nádrže 10.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu přiváděče a
odpadů až do částky ........ 154.000 Kč,

25% na zřízení nádrže až do 
částky ............................... 17.250 Kč,

40% na udržování úpravy 
přiváděče a odpadů v částce 11.200 Kč,

25% na udržování nádrže 
v částce ........................  2.500 Kč.

Příspěvek zemský:
25% na úpravu přiváděče a 

odpadů až do částky ..... 96.250 Kč,

20% na zřízení nádrže až do 
částky ............................... 13.800 Kč,

20% na udržování úpravy
přiváděče a odpadů v částce 5.600 Kč,

20% na udržování nádrže 
v částce  ................. ..... 2.000 Kč.
Ministerstvo veřejných prací poskytlo druž

stvu z úvěrů vodocestných náhradou za pro
vedení oněch částí stavby, které přicházejí 
k tíži tohoto ministerstva, paušální částku
125.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 23. ledna 1929.

VII. M e 1 i o r a č n í. p o d n i k II. vodního 
družstva v H y 1 v á t e c h, okres 

lanškrounský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 144.365 Kč.

Udržovací fond .................  3.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 43.309 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 900 Kč. .

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky ............... 28.873 Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ......................... . . 600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Janovice a okolí, 

okres litoměřický.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ...............   236.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 4.800 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 70.800 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce . ... ...................... 1.440 Kč.
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Příspěvek zemský:
15% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 35.400 Kč,

15% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 720 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 28. prosince 1928.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Němčících, okres 

mladoboleslavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 430.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 8.700 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 107.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu . . 2.175 Kč.

Příspěvek zemský:
k stavebnímu nákladu .. 89.500 Kč,

25% k udržovacímu fondu- . . 2.175 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. ledna 1929.

22% k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 1.254'— Kč.

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

úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Vršovce, okres 

Nové Město n. Met.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 255.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 3.700 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 76.500 Kč,
30% k udržovacímu fondu ' 

v částce ............................. 1.110 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 51.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 740 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 21. února 1929.

X. Meliorační p o d n Pk vodního 
družstva v Dobroutově, okres 

němec kobrodský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 232.121'70 Kč,
(stavební náklad 223.400.
Kč, opatření projektu 
8.721'70 Kč).

Udržovací fond ................... 5.700'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 67.020'— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.710'— Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství samostatně z úvěrní položky „me- 
liorace".

Příspěvek zemský :
22% k stavebnímu nákladu

až do částky .............  49.148'— Kč,
22% na opatření projektu .. 1:918'— Kč, j

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kosicích, o k r e p n o v o- 

bydžovský.

(Úmluva o udržování.)

Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 35.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 20.600 Kč, na udržo
vání drenáže 14.400 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, na udržování úpravy 

odpadů ............................. 6.180 Kč,

20% na udržování drenáže . . 2.880 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na udržování úpravy

odpadů ............................. 4.120 Kč,
15% na udržování drenáže . . 2.160 Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.
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XIII. M e 1 i o r a č n í podnik II. vod
ního družstva v č a s e c h, o k r e s 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 321.200 Kč,
(na úpravu odpadů 23.330 
Kč, na drenáž 297.870 Kč).

t

Udržovací fond ..................... 5.200 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 2.000 Kč, na udržo
vání drenáže 3.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 8.165 Kč,

25% n.\ drenáž až do částky 74.467 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce...... 700 Kč,

25%- na udržování drenáže 
v částce ............................. 800 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 6.999 Kč,
20% na drenáž až do částky 59.574 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 600 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ............................. 640 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. března 1929.

XIV. úprava potoka Ředičky 
V obci Dolních Ředicích, o k r e' s 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 1,700.000 Kč,
(na úpravu potoka Ředičky
1.556.000 Kč, na úpravu 
hospodářských nádrží
144.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 20.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka Ředičky 15.000 Kč, 
na udržování hospodář
ských nádrží 5.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka Ře

dičky až do částky .........

591

40% na úpravu hospodář
ských nádrží až do částky 57.600 Kč,

40% na udržování úpravy po
toka Ředičky .................... 6.000 Kč,

40% na udržování úpravy ho
spodářských nádrží .......... 2.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka Ře

dičky až do částky .......... 466.800 Kč,
15% na úpravu hospodář

ských nádrží až do částky 21.600 Kč,
30% na udržování úpravy po

toka Ředičky .........   4.500 Kč,
15%na udržování úpravy ho

spodářských nádrží..........  750 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Dolní Ředice.

Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XV. Me lio^rační podnik vodního 
družstva v Kamilově, okres 

poděbradský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................
(na úpravu odpadů a hospo
dářské nádrže 56.300 Kč, 
na drenáž 715.200 Kč).

Udržovací fond ......................
(na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže
3.000 Kč, na udržování dre
náže 11.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů a ho
spodářské nádrže až do 
částky ............................... 19.705 Kč,

25% na drenáž až do částky 178.800 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů a hospodářské nádrže 1.050 Kč,
25% na udržování drenáže . . 2.750 Kč.

Příspěvek zemský:
15% na úpravu odpadů a ho

spodářské nádrže až do 
částky................................. 8.445 Kč,

15% na drenáž až do částky 107.280 Kč,
15% na udržování úpravy od

padů a hospodářské nádrže 450 Kč,

771.500 Kč,

14.000 Kč,

662.400 Kč,



692 Sbírka zákonů a nařízení, č. f||.

15% na udržování drenáže .. 1.650 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v L í c h o v e c h, okres 

sedlčanský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .....................  195.000 Kč,
(stavební náklad 186.000 
Kč, výlohy projektní 9.000 
Kč).

Udržovací fond ..................... 3.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 55.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................  900 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství samostatně z úvěrní položky „me- 
liorace".

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 37.200 Kč,
20% na opatření projektu. . 1.800 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce .......................... 600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XVII. úprava řeky Blanice Sázav
ské v obci K a m b e r k u, okres tá

borský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 371.380 Kč.

Udržovací fond ..................... 15.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 167.121 Kč,
45% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 6.750 Kč.

Příspěvek zemský:
40% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 148.500 Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce............................... 6.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Kamberk.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XVIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Suché m-ž i c h 1 i c í c h, 

okres teplicko-šanovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 575.000 Kč,
(na úpravu odpadů 91.100 
Kč, na drenáž 483.900 Kč).

Udržovací fond ...............  15.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 6,000 Kč, na udržování 
drenáže 9.000 Kč).

%
Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky.................. 31.885 Kč,

25% na drenáž až do částky 120.875 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce...... 2.100 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ............................. 2.250 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky.................. 18.220 Kč,
15% na drenáž až do částky 72.585 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 1.200 Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ............................. 1.350 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XIX. úprava Tiché Orlice v Chocni, 
okres vysokomýtský.

Rozpočtený celkový stavební
náklad................................. 7,321.000 Kč,
(práce úpravní včetně ko
munikačních a menších po
družných objektů 5,628.000 
Kč, přestavba dvou jezů
1,693.000 Kč).

Udržovací fond pro práce 
úpravní a podružné objekty 200.000 Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:

45% na práce úpravní až do 
částky................................  2,532.600 Kč,%

85% na přestavbu jezů až do
částky ................................. 592.550 Kč,

45% k udržovacímu fondu 
v částce ............... -........... 90.000 Kč.

Příspěvek zemský:
35% na práce úpravní až do 

částky................................. 1,969.800 Kč,

35% na přestavbu jezů až do 
částky ................................. 592.550 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 70.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí město Choceň z pro
středků vlastních.

úmluva dojednána dne 24. dubna 1929. 

XX. Dokončení úpravy řeky Bečvy.
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25% na drenáž až do částky 74.000 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 4.550 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ............................. 1.550 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do
částky................................. 33.600 Kč,

20% na drenáž až do částky 59.200 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 2.600 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.240 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. února 1929.

XXII. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Loučce, okres hole

šovský.

Rozpočtený stavební náklad. . 18,580.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
50% skutečného stavebního 

nákladu až do částky........ 6,790.000 Kč.

Příspěvek zemský:
50% skutečného stavebního 

nákladu až do částky........ 6,790.000 Kč.
Náklad na udržování kolaudovaných tratí 

hradí se z výnosu udržovacího fondu, zříze
ného podle úmluvy, která byla vyhlášena pod 
č. 11/1924 Sb. z. a n.

Úmluva dojednána dne 5. března 1929.

XXL Meliorační podnik vodního 
družstva v B o ř e n o v i c í c h, okres 

holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 464.000 Kč,
(na úpravu odpadů 168.000 
Kč, na drenáž 296.000 Kč).

"Udržovací fond ..................... 19.200 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 13.000 Kč, na udržo
vání drenáže 6.200 Kč).

Rozpočtený celkový náklad 
podniku....................... • 296.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 7.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 88.800 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.100 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 88.800 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XXIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Zádveřicích, okres 

holešovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 859.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 17.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do 

částky ................................. 58.800 Kč,

Příspěvek stáíního melioračního fondu:

35% k stavebnímu nákladu až 
do částky ........................... 300.650 Kč,
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85% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 5.950 Kč.

Příspěvek zemský:

85% k stavebnímu nákladu až 
do částky........................... 300.650 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 5.950 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 19. ledna 1929.

XXIV. Meliorační podnik vodního 
družstva Dolní Újez d-T r n á v k a, 

okres hranický.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 511.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 11.000 Kč.

25% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 2.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XXVI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Arnolci, okres 

jihlavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 273.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 4.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 81.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.200 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 127.750 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ..........*......... ,... 2.750 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 102.200 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 2.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XXV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Miloticích n. B., okres 

hranický.

Rozpočtený celkový- náklad 
podniku............................... 390.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 117.000 Kč,

80% k udržovacímu fondu 
v částce ............................  2.400 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky ...................  97.500 Kč,

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 81.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 21. ledna 1929.

XXVII. Rekonstrukce dolního toku 
řeky Moštěnky v km 0'OOf—12'54, 

okres kroměřížský.

Rozpočtený náklad na práce 
rekonstrukční ................... 2,700.000 Kč.

Udržovací fond pro celý dolní 
tok Moštěnky ................... 200.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na práce rekonstrukční
až do částky ..................... 1,080.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu pro
celý dolní tok ................... 80.000 Kč.

Příspěvek zemský:
40% na práce rekonstrukční

až do částky ..................... 1,080.000 Kč,
40%, k udržovacímu fondu pro

celý dolní tok .................... 80.000 Kč.
Zbytek nákladu na rekonstrukci a udržova

cího fondu uhradí zájemníci.
Úmluva dojednána dne 28. června 1928.
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XXVIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Zářiči, okres k r o mě

ří ž s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku  ....................... 921.000 Kč,
(na úpravu odpadů 98.000 
Kč, na drenáž 823.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 22.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržování 
drenáže 18.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky..................... ............ 34.300 Kč,

25% na drenáž až do částky 205.750 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 1.400 Kč,

25% na udržování drenáže
v částce ............................. 4.500 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do

částky.................. 19.600 Kč,
20% na drenáž až do částky 164.600 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce...... 800 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XXIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v července, okres lito- 

v e 1 s k ý.

25% na udržování drenáže
v částce ....................... . • • 1.750 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do

částky .........  24.400 Kč,
20% na drenáž až do částky 50.800 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 1.200 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce .....................  1.400 Kč,

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

Úmluva dojednána dne 28. prosince 1928.

XXX. Meliorační podnik vodního 
družstva v D r n h o 1 c i, okres miku

lovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................ 192.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky............................ 48.000. Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.500 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky............................ 38.400 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce..................... .. 2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 376.000 Kč,
(na úpravu odpadů 122.000 
Kč, na drenáž 254.000 Kč).

Udržovací fond....................... 13.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 6.000 Kč, na udržo
vání drenáže 7.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 42.700 Kč,
25yo na drenáž až do částky 63.500 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce ............ 2.100 Kč,

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XXXI. Meliorační podnik vodního
družstva v Jiřících, okres morav

skokrumlovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............... 206.000 Kč,
(na úpravu potoka Damnic- 
kého 188.000 Kč, na dre
náž 18.000 Kč).

Udržovací fond...................... 12.500 Kč,
(na udržování úpravy po
toka Damnickěho 12.000 
Kč, na udržování drenáže 
500 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu potoka Dam-
nického až do částky........ 65.800 Kč,

25% na drenáž až do částky 4.500 Kč,
35% na udržování úpravy po

toka Damnického v částce 4.200 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ............................. 125 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu potoka Dam

nického až do částky.............  37.600 Kč,
20% na drenáž až do částky 3.600 Kč,
20% na udržování úpravy po

toka Damnického v částce 2.400 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce........................  100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XXXII. Meliorační podnik vodního 
d r u ž s t v a v K a š e n c i, 5 křes mora v- 

s k o k r u m 1 o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku .  ........................ 366.000 Kč,
(na úpravu odpadů 42.000 
Kč, ná drenáž 324.000 Kč).

Udržovací fond...................... 11.600 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.300 Kč, na udržo
vání drenáže 8.300 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 14.700 Kč,

25% na drenáž až do částky 81.000 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce...... 1.155 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce . ............................. 2.075 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 8.400 Kč,

20% na drenáž až do částky 64.800 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce...... 660 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce............... . 1.660 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XXXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Staré Vsi n. O., 

okres moravskoostravský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 1,429.500 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky........... ........... 428.850 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky ............... ......... 357.375 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce............................... 7.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XXXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva Boršov-útěchov, 

okres moravskotřebovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 1,261.000 Kč,
(na úpravu odpadů 367.000 
Kč, na drenáž 894.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 39.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 17.000 Kč, na udržo
vání drenáže 22.000 Kč).

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

částky .........   146.800 Kč,
30% na drenáž až do částky 268.200 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce..................... 6.800 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce.............................. 6.600 Kč.
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Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 73.400 Kč,

20% na drenáž až do částky 178.800 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce............... ■ . . 3.400 Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce............................... 4.400 Kč

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

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XXXV. M e 1 i o r a č n í p o d n i k vodního 
družstva v Sazomíně, okres Nové 

Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .........  467.500 Kč.

Udržovací fond ..................... 7.700 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

80% k stavebnímu nákladu až
ďo částky........................... 140.250’ Kč.

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.310 Kč.

Příspěvek zemský:

80% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 140.250 Kč,

80% k udržovacíma, fondu
v částce..........’................... 2.810 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 28. listopadu 1928.

XXXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Mrsklesích, 

okres olomoucký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .........   252.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 63.000 Kč,

25% k udržovacímu fondu .. 2.000 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 50.400 Kč,
20% k udržovacímu fondu . . 1.600 Kč.

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

úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XXXVII. Meliorační podnik obci 
Velkého Týnce a Vsiska, okres 

olomoucký.

Schválený vyšší náklad pod
niku ........-........... ............  731.882 21 Kč,
(regulace 433.278T3 Kč, 
meliorace 298.604'08 Kč).

Udržovací fond ..................... 60.000"— Kč
(udržování regulací 25.000 
Kč, udržování meliorací
35.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu regu
lací v částce........................ 173.311-25 Kč,

30% k vyššímu nákladu me
liorací v částce................... 89.581’20 Kč,

35% na udržování regulací 
v částce............................... 8.750"— Kč,

25% na udržování meliorací 
v částce........... ........... . 8.750'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k vyššímu nákladu regu

lací v částce......... 129,983-44 Kč,

20% k vyššímu nákladu melio
rací v částce.......................  59.720"82 Kč,

30% na udržování regulací 
v částce..................... .. 7.500'— Kč

20% na udržování meliorací
v částce ............................. 7.000'— Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržova

cího fondu uhradí obce Velký Týnec a Vsisko,
Úmluva dojednána dne 28. února 1929.

XXXVIII. Melioračnípodnik 111. vod
ního družstva v Kuřimě, okres 

t.i š n o v s k ý.

Schválený stavební náklad 
podniku .............................. 122.555'70 Kč

Udržovací fond...................... 7.000'— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k stavebnímu nákladu . . 49.022'28 Kč.
40% k udržovacímu fondu . . 2.800'— Kč,

Příspěvek zemský:

80% k stavebnímu nákladu . . 36.766'71 Kč,
30% k udržovacímu fondu . . 2.100'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 22. listopadu 1928.

XXXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Slavičín ě-M 1 a- 
doticích, okres uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 1,378.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 17.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% k stavebnímu nákladu až 
do částky ........................... 482.300 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 5.950 Kč.

Příspěvek zemský:

35% k stavebnímu nákladu až 
do částky ........................... 482.300 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 5.950 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. listopadu 1928.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu a na 
práce opravné až do částky 80.444'62 Kč,

40% k udržovacímu fondu . . 12.000'— Kč.

Příspěvek zemský:

80% k vyššímu nákladu na
práce opravné až do částky 60.338'47 Kč,

30% k udržovacímu fondu . . 9.000'— Kč.
Zbytek nákladu, jakož i udržovacího fondu 

uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 31. ledna 1929.

XLI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Něm eticích, okres 

valašskomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku.............................. 163.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 4.000 Kč.'

Příspěvek státního melioraěníhp fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ...................... 48.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.200 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 48.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XL. Meliorační podnik vodního 
družstva Nová Ves-Chýlice a Kva
číce, okres u h e r s k o-h r a d i š t s k ý.

(Úmluva o vyšším nákladu pod
niku a o opravných pracích na 
potoce O kluče a potoce Novo- 

v e s k é m.)

Vyšší náklad podniku včetně 
nákladu rozpočteného na 
práce opravné ...................  201.111'56 Kč.

Udržovací fond pro výustní 
trati potoka Okluk-y a po
toka Novoveského......... 30.000'— Kč.

XLII. Meliorační podnik vodního
družstva v černé, okres velko- 

meziříčský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 270.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 5.000 Kč.
«

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 81.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce 1.500 Kč.
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Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 81.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 28. prosince 1928.

XLIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v H r b o v ě, okres v e 1 ko

ni e z i ř í č s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 252.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 4.000 Kč.

Udržování celého podniku zajištěno jest 
shora uvedenou úmluvou.

Úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

XLV. Meliorační podnik vodního 
družstva v U h ř í n o v ě, okres v e 1 ko- 

rn e z i ř í č s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku.........................  471.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 9.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............„............. 141.300 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.700 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 75.600 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.200 Kč.

Příspěvek zemský:

25% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 63.000 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 1.000 Kč.

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

úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XLIV. Meliorační podnik vodního
družstva v Pustině, okres v e 1 ko- 

rn e z i ř í č s k ý.

Vyšší náklad na provedení 
podniku oproti nákladu za
jištěnému úmluvou, která 
byla vyhlášena pod č.
271/1925 Sb. z. a n., činí . . 62.40P87 Kč a 
uhradí se:

35%ním příspěvkem státního
melioračního fondu v částce 21.840'65 Kč,

35%ním příspěvkem zemským
v částce ................. ........... 21.840'65 Kč a

30% ním příspěvkem vodního
družstva v částce .............. 18.720 57 Kč.

Příspěvek zemský:

30%, k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 141.300 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.700 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XLVI. úprava potoka Porubky 
v obci Porube, okres bílovecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................................ • 766.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 35.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

45%, k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 344.700 Kč,

45% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 15.750 Kč.

Příspěvek zemský:

35% k stavebnímu nákladu až
do částky ........................... 268.100 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 12.250 Kč.
Zbytek stavebnímo nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Porubá.
Úmluva dojednána dne 24. listopadu 1928.
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XLVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolních a Horních To- 

' š a n o v i e í c h, okres č e s. Těšín.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 181.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 54.300 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.050 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky . ... ............... 45.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

XLVIII. úprava potoka Prudníku 
vodním družstvem v Osoblaze, 

okres krnovský.

Rozpočtený subvencovatelný 
náklad podniku ................. 1,374.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 70.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 172.800 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 3.000 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky  ......................... 172.800 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 27. listopadu 1928.

L. úprava potoka Kameníka v obci 
Větřkovicích, okres opavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku .............................. 140.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 56.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce................................ 2.400 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu až 

do částky ....................  618.300 Kč,
45% k udržovacímu fondu

v částce ............................. 31.500 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky...........................   . 412.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ............................. 21.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 21. ledna 1929.

XLIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v čermné, okres opav- 

s k ý.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 576.000 Kč.

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

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky.....................  42.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Větřkovice.
Úmluva dojednána dne 28. listopadu 1928.

LI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Podbranči, okres Se- 

nic a.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 112.000 Kč,
(na úpravu odpadů 52.300 
Kč, na drenáž 59.700 Kč).

Udržovací fond ..................... 5.600 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vání drenáže 2.600 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu odpadů až do 
částky................................. 36.610 Kč,

50% na drenáž až do částky 29.850 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 23. listopadu 1928.

Lil. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolní štubně, okres 

T u r č. S v. Martin.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 1,515.000 Kč,
(na úpravu odpadů 158.000 
Kč, na drenáž 1,357.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 35.000 Kč,
- (na udržování úpravy od

padů 10.000 Kč, na udržo
vání drenáže 25.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% na úpravu odpadů až do 

částky................................. '. 110.600 Kč,
60% na drenáž až do částky 814.200 Kč,
70% na udržování úpravy od

padů v částce.. 7.000 Kč,
60% na . udržování drenáže 

v částce ............................. 15.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 21. ledna 1929.

Lili. Dílčí úprava potoka Bataru 
a prohloubení a rozšíření ďul- 
ského kanálu vodním družstvem 
Ďula-černý Ar do v, okres Sevluš.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 1,080.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 70.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
80% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 864.000 Kč,

80%, k udržovacímu fondu 
v částce ................... . 56.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 22. listopadu 1928. 

Dr. Srdínko v. r.

82.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem zemědělství 
ze dne 25. května 1929

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji 
v dohodě s ministrem zemědělství:

(!) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 15. 
července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalování 
daně z obratu u drobných zemědělců na Slo
vensku za rok 1924, a vyhlášky ministra fi
nancí v dohodě s ministrem zemědělství ze 
dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., o pau
šalování daně z obratu u drobných zemědělců 
v Podkarpatské Rusi za rok 1924,. platí ob
dobně i pro rok 1928 s těmito úchylkami:

Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky 
č. 175/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 jitra, připadající na průměrné čisté 
katastrální výnosy obecní z 1 jitra, platí ta
bulka, která jest součástí této vyhlášky.

U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze 
své usedlosti naturální výměnek, nesmí částka 
(rovnající se l%ní dani z obratu z hodnoty 
naturálního výměnku), na jejíž odečtení od 
paušálu mají nárok, přesahovati u jednoho 
výměnku Ys a u více výměnků V2 celkového 
zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1928 
byla vyměřena paušálem, mají při vývozu 
zmíněného zboží podle §u 22, odst. 1., zák. 
č. 268/1923 Sb. z. a n., ve znění zák. č. 246/ 
1926 Sb. z. a n., jen nárok na vrácení částky 
ve výši 14% z nákupní ceny zboží.


