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130.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 20. července 1929 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

Podle § 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 Ji mech, okres Bran

dýs n. Labem.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................. 378.000 Kč
(na úpravu odpadů 103.000 
Kč, na drenáž 275.000 Kč).

Udržovací fond...................... 10.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).

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

částky ............................... 36.050 Kč,
25% na drenáž až do částky. . 68.750 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 1.750 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ............................. 1.250 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 20.600 Kč,

15% na drenáž až do částky 41.250 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 1.000 Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ............................. 750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

II. Meliorační podnik vodního
družstva v Dřít ni, okres česko- 

buděj ovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku  ...................... 888.100 Kč,
(na úpravu odpadů 187.600 
Kč, na meliorace 698.000 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 200 Kč, 
na opatření projektu pro 
meliorace 2.300 Kč).

Udržovací fond...................... 26.600 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 15.000 Kč, na udržo
vání meliorací 11.600 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 75.040 Kč,

30% na meliorace až do částky 209.400 Kč,
40% na opatření projektu pro

úpravu odpadů .................. 80 Kč,
30% na opatření projektu pro 

meliorace ........................... 690 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce .................... 6.000 Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ........................... 3.480 Kč.

83



802 Sbírka zákonů a nařízení, č. S30.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 56.280 Kč,
25% na meliorace až do částky 174.500 Kč,

30% na opatření projektu pro
úpravu odpadů ................. 60 Kč,

25% na opatření projektu pro
meliorace........................... 575 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 4.500 Kč,

25% na udržování meliorací
v částce ............................. 2.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. dubna 1929.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Mydlovarech, okres 

českobuděj ovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,449.100 Kč,
(na úpravu odpadů 281.000 
Kč, na meliorace 1,165.000 
Kč, na opatření projektu 
pro úpravu odpadů 1.100 
Kč, na opatření projektu 
pro meliorace 2.000 Kč).

Udržovací fond............... 39.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 18.000 Kč, na udržo
vání meliorací 21.000 Kč).

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

částky ............................... 112.400 Kč,
30% na meliorace až do částky 349.500 Kč,

40% na opatření projektu pro
úpravu odpadů ................. 440 Kč,

30% na opatření projektu pro
meliorace ......................... 600 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce ................ 7.200 Kč,

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

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 84.300 Kč,
25% na meliorace až do částky 291.250 Kč,

30% na opatření projektu
pro úpravu odpadů..........  330 Kc,

25% na opatření projektu pro
meliorace ......................... 500 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 5.400 Kč,

25% na udržování meliorací
v částce ............................. 5.250 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

IV. Regulační podnik obce Malče, 
okres chotěbořský.

Schválený celkový náklad
podniku ............................. 216.925'38 Kč.

Udržovací fond ................... 9.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k stavebnímu nákladu 86.770'15 Kč, 
40% k udržovacímu fondu . . 3.600'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu . . 65.066'48 Kč,
30% k udržovacímu fondu .. 2.700'— Kč.

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

úmluva dojednána dne 6. června 1929.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Chomutice a Cho- 

m u t i č k y, okres jičínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 740.800 Kč,
(na úpravu odpadů 28.100 
Kč, na drenáž 708.000 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravu odpadů 400 Kč, na 
na opatření projektu pro 
drenáž 4.300 Kč).

Udržovací fond ................... 14.300 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 2.800 Kč, na udržo
vání drenáže 11.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do
částky '......................... . • •

25% na drenáž až do částky
35% na opatření projektu pro 

úpravu odpadů ................
25% na opatření projektu pro 

drenáž ...............................

9.835 Kč, 
177.000 Kč,

140 Kč,

1.075 Kč,
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35% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 980 Kč,

25% na udržování drenáže
v částce ........................... 2.875 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 5.620 Kč,
17% na drenáž až do částky 120.360 Kč,

na opatření projektu . . 910 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 560 Kč,
17% na udržování drenáže 

v částce ............................. 1.955 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 23. dubna 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů .... 8.044 80 K,
20% na drenáž...................... 19.650 20 K,
30% na udržování úpravy od

padů v částce............... 1.500'— Kč,
20% na udržování drenáže

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

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů .... 5.363 20 K,
15% na drenáž.....................  14.737'65 K,
20% na udržování úpravy od

padů v částce .................... 1.000'—Kč,

15% na udržování drenáže 
v částce ............................. 1.500'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
VI. úprava potoka Jenečského 
a potoka Hradního v Hostivici, 

okres kladenský.

P>,ozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 175.800 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 70.320 Kč,
40% k udržovacímu fondu 

v částce  ........................ 4.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 52.740 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Hostivice.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Solopyskách, okres 

kutnohorský.

Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Damníkov ě-ít u d o 11 i- 
c í c h-L u k a v ě, V. sekce, okres lan

škrounský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 238.535 Kč,
(na úpravu odpadů 54.904 
Kč, na meliorace 183.631 
Kč).

Udržovací fond...................... 11.500 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.500 Kč, na udržo
vání meliorací 7.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky................................. 21.961 Kč,

30°% na meliorace až do 
částky................................. 55.089 Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 1.800 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................. 2.100 Kč.

Schválený stavební náklad -
podniku .............................  125.067'— K,
(na úpravu odpadů 26.816 
K, na drenáž 98.251 K).

Udržovací fond..................... 15.000'—Kč
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 Kč).

' Příspěvek zemský:
25% na úpravu odpadů až do 

částky................................. 13.726 Kč,
20% na meliorace až do

částky................................. 36.726 Kč,
25% na udržování úpravy od

padů v částce .......................... 1.125 Kč,
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20% na udržování meliorací 
v částce ............................. 1.400 Kč.

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

Úmluva dojednáni, dne 10. dubna 1929.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hoškovicích, okres 

mnichovohradištský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 2,277.700 Kč,
(na úpravu odpadů 473.365 
Kč, na drenáž 1,804.335 
Kč).

Udržovací fond..................... 34.700 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 10.700 Kč, na udržo
vání drenáže 24.000 Kč).

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

částky................... 189.346 Kč,
30% na drenáž až do částky 541.300 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 4.280 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ............................. 7.200 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do 

částky................... 142.009 Kč,
20%, na drenáž až do částky 360.867 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce...... 3.210 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ............................. 4.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 14. června 1929.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v časech, okres pardu

bický.

Schválený vyšší náklad pod
niku ....................................... 363.791 69 Kč,
(na úpravu odpadů 113.917 10 
Kč, na drenáž 249.874-59 Kč.)
Udržování podniku zajištěno jest úmluvou, 

která byla vyhlášena pod č. 230/1925 Sb. z. 
a n.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k vyššímu nákladu na 

úpravu odpadů .................. 45.566'84 Kč,
30% k vyššímu nákladu na 

drenáž ............................... 74.962'38Kč.

Příspěvek zemský:

30% k vyššímu nákladu na 
úpravu odpadů ................. 34.17513 Kč,

20 %0 k vyššímu nákladu na 
drenáž ............................... 49.974’92 Kč.

Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž
stvo.

Úmluva dojednána dne 21. června 1929.

XI. III. Meliorační podnik vod
ního družstva v Chotči, okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,011.100 Kč,
(na úpravu odpadů 128.400 
Kč, na drenáž 882.700 Kč).

Udržovací fond ..................... 18.700 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 7.500 Kč, na udržo
vání drenáže 11.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40%, na úpravu odpadů až do 
částky................... 51.360 Kč,

30%o na drenáž až do částky 264.810 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 3.000 Kč,
30%, na udržování drenáže

v částce ............................. 3.360 Kč.

Příspěvek zemský:

30%, na úpravu odpadů až do 
částky................... 38.520 Kč,

20%, na drenáž až do částky 176.540 Kč,
30%, na udržování úpravy od

padů v částce ................... 2.250 Kč,
20%, na udržování drenáže 

v částce ............................. 2.240 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. června 1929.
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XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Poběžovicích, okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku .................. .........

Udržovací fond ....................

252.000'— Kč, 
4.550'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30°/ k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 75.600 Kc,

30°/ k udržovacímu fondu
v částce ............................. 1.365- Kč.

Příspěvek zemský:

25°/, k stavebnímu nákladu
až do částky ...................... 63.000 Kc,

25% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 1.137 50 Kc.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 6. června 1929.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva Dolní a Horní Roven a 

Litětiny, okres pardubický.

Schválený celkový náklad
podniku ........................... 1;
(úpravní práce III. sekce 
510.233'35 K, meliorace III. 
sekce 27.946'70 ^ rekon
strukční práce úpravní 
795.42286 Kč, rekon
strukční práce meliorační 
11.891 — Kč).

345.493'91 Kč,

Udržovací fond pro celý pod
nik ................................... 200.000'—Kč,
(na udržování regulací 

' 190.000 Kč, na udržování 
meliorací 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravní práce III.
sekce .................................... 204.093-34 K,

30% na meliorace III. sekce 8.384 01 K,

35% na rekonstrukční práce
úpravní ............................ 278.398'—Kč

35% na rekonstrukční práce
meliorační ........................... 4.161'85 Kč

35% na udržování regulací . 66.500'— Kč, 
25% na udržování meliorací 2.500'-—Kč.

Příspěvek zemský:

40% na úpravní práce III.
sekce ..................................

20% na meliorace III. sekce
30% na rekonstrukční práce

úpravní .............................
20% na rekonstrukční práce

meliorační ........................
30% na udržování regulací .. 
20% na udržování meliorací

204.000 — K, 
5.000 —K,

238.626'86 Kč,

2.378'20 Kč, 
57.000'— Kč, 

2.000'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Libici n. Cid 1.—O dře- 

psech, okres poděbradský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................  867.496 Kč,
(na úpravu odpadů s ho
spodářskou nádrží 606.789 
Kč, na drenáž 260.707 Kč).

Udržovací fond ..................... 47.800 Kč,
(na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 
41.600 Kč, na udržování 
drenáže 6.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů s ho
spodářskou nádrží až do 
částky ............................... 212.376’—Kc,

25% na drenáž až do částky. . 65.176-— Kč,

35% na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 14.560'— Kč,

25% na udržování drenáže .. 1.550-— Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů s ho
spodářskou nádrží až do 
částky ............................... 121.357 80 Kč,

15% na drenáž až do částky. . 39.106'05 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů a hospodářské nádrže 8.320'— Kč,

15% na udržování drenáže .. 930'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.
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XV. Hrazení dolního toku po
toka Moklínského v Ke vnicích, 

okres Prah a—V e n k o v.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...........................

uhradí se:
50%ním příspěvkem státního 

melioračního fondu až do 
částky ...............................

25%ním příspěvkem zem
ským až do částky............

25%ním příspěvkem obce 
Řevnic až do částky..........

233.000 Kč

116.500 Kč, 

58.250 Kč a 

58.250 Kč.
Udržovací fond 16.000 Kč složí obec Řev

nice.
úmluva dojednána dne 6. června 1929.

XVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Uhříněvsi, 

okres říčanský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 562.393-60 Kč,
(drenáž 545.000 Kč, opa
tření projektu 17.893 60 
Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
25% na drenáž až do částky. . 136.250'— Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 2.750 — Kč.
Výlohy proj ektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace“.

Příspěvek zemský:
20% na drenáž až do částky.. 109.000-—- Kč,
20% na opatření projektu___ 3.478'— Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 2,200-—Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 6. června 1929.

XVII. Me liorační podnik vod
ního družstva v Bor u-P o d h á j í, 

okres sedlčanský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 690.000 Kč,
(na úpravu lučního odpadu
40.000 Kč, na meliorace
650.000 Kč).

Udržovací fond..................... 23.000 Kč,
(na udržování úpravy luč
ního odpadu 8.000 Kč, na 
udržování meliorací 20.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu: ’

40% na úpravu lučního* od
padu až do částky.............. 16.000 Kč,

30% na meliorace až do částky 195.000 Kč,
40% na udržování úpravy luč

ního odpadu v částce........ 1.200 Kč,
30% na udržování meliorací

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

Příspěvek zemský:

25% na úpravu lučního od
padu až do částky ............ 10.000 Kč,

20% na meliorace až do částky 130.000 Kč,
25% na udržování úpravy luč

ního odpadu v částce.......... 750 Kč,
20% na udržování meliorací 

v částce ....................... .. 4.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Sýkořicích, 

okres semilský.

Rozpočtený stavební náklad 
podniku ............................. 158.600 Kč.

Udržovací fond...................... 3.400 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky...........................

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

Příspěvek zemský:

25% k stavebnímu nákladu až 
do částky ..........................

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

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

Úmluva dojednána dne 14. března 1929.

47.580 Kč, 

1.020 Kč.

39.650 Kč, 

850 Kč.
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XIX. úprava řeky Volyňky vod
ním družstvem města Volyně, 

okres strakonický.
(úmluva o udržování úpravy.)

Udržovací fond pro celý pod
nik ..................................... 40.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k udržovacímu fondu .. 16.000 Kč.

Příspěvek zemský:
40% k udržovacímu fondu . . 16.000 Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

úmluva dojednána dne 6. května 1929.

XX. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velkém Boru, 

okres strakonický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku  ....................... 1,888.600 Kč,
(na úpravu potoků 792.300 
Kč, na drenáž 1,096.300 
Kč).

Udržovací fond..................... 80.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toků 50.000 Kč, na udržo
vání drenáže 30.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% na úpravu potoků až do 
částky................................. 396.150 Kč,

30% na drenáž až do částky.. 328.890 Kč,

40% na udržování úpravy po
toků v částce..................... 20.000 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 9.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoků až do

částky ...........................  237.690 Kč,
25% na drenáž až do částky.. 274.075 Kč,

30% na udržování úpravy po
toků v částce..................... 15.000 Kč,

25% na udržování drenáže
v částce ............................. 7.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXL Zajištění levého břehu 
řeky Lužnice podél státní hra

nice v českých Velenicích, 
okres třeboňský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ..............................

Udržovací fond.....................

201.600 Kč. 
12.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% k stavebnímu nákladu 
až do částky ...................... 100.800 Kč,

50% k udržovacímu fondu
6.000 Kč.

Příspěvek zemský
35% k stavebnímu nákladu až 

do částky ......................... 70.560 Kč,

50% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 6.000 Kč.

Zbytek stavebního nákladu uhradí okres
třeboňský.

Úmluva dojednána dne 6. června 1929.

XXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Modřišicích, 

okres turnovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,547.240 Kč,
(úprava potoků, odpadů a 
hospodářských nádrží 
772.643 Kč, meliorace 
774.597 Kč).

Udržovací fond..................... 45.000 Kč,
(na udržování prací úprav
ních 37.000 Kč, na udržo
vání meliorací 8.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na práce úpravní až do 
částky ...............................

30% na meliorace až do částky
40% na udržování prací 

úpravních v částce............
30% na udržování meliorací 

v částce .............................

309.057 Kč, 
232.379 Kč,

14.800 Kč,

2.400 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na práce úpravní až do

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

231.793 Kč, 
193.649 Kč,
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30% na udržování prací 
úpravních v částce............ 11.100 Kč,

25% na udržování meliorací 
v částce  ........................... 2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Chlumu, okres 

boskovický.
Rozpočtený celkový náklad 

podniku .............................. 177.000 Kč.
Udržovací fond ...................... 5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ......................... 53.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ......................... 53.100 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXV. Meliorační podnik vod
ního družstva v újezdě, okres 

boskovický.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................ 328.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ......................... 98.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky ...................  82.000 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

XXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v žernov niku, 

okres boskovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 120.000 Kč.

Udržovací fond................... 3.200 Kč.

XXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Petrovicích, 

okres boskovický.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 138.000 Kč.

Udržovací fond..................... ' 3.600 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 41.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.080 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 41.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.080 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 36.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 960 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky .......................... 24.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXVII. úprava potoka Sebránku 
v obcích Svitávce a Sebrani

cích, okres boskovický.

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

Úmluva dojednána dne 6. května 1929.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku .............................

Udržovací fond ..........................

153.000 Kč. 
22.000 Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až
do částky .........................

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

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí obce Svitávka a Sebra
nice.

Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

61.200 Kč, 

8.800 Kč.

45.800 Kč, 

6.600 Kč.

XXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Volevčicích, 

‘okres dačický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 385.600 Kč,
(na úpravu odpadů 170.100 
Kč, na meliorace 215.500 
Kč).

Udržovací fond ..................... 15.500 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 10.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.500 Kč).

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

částky.................... 68.040 Kč,
30% na meliorace až do částky 64.650 Kč,
40% na udržování úpravy od

padů v částce .................. 4.000 Kč,
30% na udržování meliorací 

v částce ............................. 1.650 Kč.

Příspěvek zemský:

35%' na úpravu odpadů až do 
částky................... 59.535 Kč,

35% na meliorace až do částky 75.425 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 3.500 Kč,
35% na udržování meliorací 

v částce .............................. 1.925 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 6. května 1929,

XXIX. Meliorační podnik^vod- 
nílro družstva v Hranicích, 

okres týž.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................. 445.000 Kč.
Udržovací fond ...................... 11.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 111.250 Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 2.750 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 89.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

XXX. úprava místního potoka 
v obci Mělčanech, okres husto

pečský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................ 200.000 Kč.
Udržovací fond...................... 13.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 80.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 5.200 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky...................... 60.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 3.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Mělčany.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XXXI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Osvětimanech, okres 

k y j o v s k ý.
Rozpočtený celkový náklad

podniku .................................. 517.000 Kč
(na úpravu potoka Hruško-
vického 390.000 Kč, na
drenáž 127.000 Kč).
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Udržovací fond ..................... 26.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 22.000 Kč, na udržo
vání drenáže 4.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu potoka až 
do částky............ 136.500 Kč,

25% na drenáž až do částky 31.750 Kč,
35% na udržování úpravy 

potoka v částce ............ 7.700 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ............................. 1.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka až

do částky ....................... 117.000 Kč,
20% na drenáž až do částky 25.400 Kč,
30% na udržování úpravy po

toka v částce ................... 6.600 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ............................. 800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. dubna 1929.

XXXII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Vážanech, 

okres kromě řížský.

Schválený stavební náklad
podniku............................... 90.50431 Kč,
(na úpravu odpadů 
15.326'78 Kč, na drenáž 
75.177‘53 Kč).

Udržovací fond ..................... 6.000— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.500 Kč, na udržo
vání drenáže 2.500 Kč)".

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů........  5.364'37 Kč,
25%, na drenáž ................ 18.794‘38 Kč,
35%, na udržování úpravy

odpadů ............................. 1.225’— Kč,
25% na udržování drenáže.. 625'-—Kč.

Příspěvek zemský:
80% na úpravu odpadů .... 4.598’03 Kč,
20%, na drenáž ................ 15.035'50 Kč,

30%, na udržování úpravy
odpadů ............................. 1.050'— Kč,

20% na udržování drenáže.. 500'—Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
• úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXXIII. Dílčí úprava potoka OI- 
šinky v obci Roštíně, okres kro-

měřížský.

Skutečný stavební náklad 
podniku .............................  273.085'55 Kč.

Udržovací fond..................... 9.000'—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k stavebnímu nákladu. . 109.234'22 Kč, 
40% k udržovacímu fondu . . 3.600'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu . . 81.925'66 Kč, 
30% k udržovacímu fondu . . 2.700'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

XXXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Budětsku, okres 

litovelský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 513.900 Kč,

! (na úpravu odpadů 50.000 
Kč, na drenáž 463.900 Kč).

Udržovací fond ..................... 17.600 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 5.600 Kč, na udržo
vání drenáže 12.000 Kč).

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

částky ............................... 17.500 Kč,
25%, na drenáž až do částky 115.975 Kč,
35%, na udržování úpravy od

padů v částce................... 1.960 Kč,

25%, na udržování drenáže 
v částce ............................. 3.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do

částky .......................   15.000 Kč,
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80% na drenáž až do částky 139.170 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce .................... 1.680 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XXXV. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Hvozdě, okres 

litovelský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................... .. 366.600 Kč,
(na úpravu odpadů 69.500 
Kč, na drenáž 297.000 Kč).

Udržovací fond...................... 14.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 7.800 Kč, na udržo
vání drenáže 6.200 Kč).

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

částky .. .......................... 24.825 Kč,
25% na drenáž až do částky 74.250 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce..... 2.730 Kč,

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

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 20.850 Kč,
30% na drenáž až do částky 89.100 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 2.340 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.860 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXXYI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Ochoze, ok«res 

litovelský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku...................................... 258.900 Kč,
(na úpravu potoka a od
padů 59.900 Kč, na drenáž
199.000 Kč).

Udržovací fond...................... 9.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 4.000 Kč, 
na udržování drenáže 5.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a od

padů až do částky.............. 20.965 Kč,
25% na drenáž až do částky 49.750 Kč,
35% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce .. 1.400 Kč,
25% na udržování drenáže

v částce ............................. 1.250 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka a od
padů až do částky.............. 17.970 Kč,

80% na drenáž až do částky 59.700 Kč,
30% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce ... 1.200 Kč,
30% na udržování drenáže

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

XXXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Dančovicích, 
okres moravskobudějovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 288.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky...................   86.400 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.800 Kč.

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 57.600 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 5. června 1929.
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XXXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Křepicích, okres

moravskokrumlovský.

Schválený stavební náklad 
podniku ........................... 110.837'78 Kč.

Udržovací fond..................... 4.800-—Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu. . 33.251'33 Kč,
30% k udržovacímu fondu .. 1.440'— Kč.

• Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu.. 22.167'—Kč, 
20% k udržovacímu fondu . . 960'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XXXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Staré Bělé, 
okres, moravskoostravský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 351.000 Kč,
(původní podnik 293.000 
Kč, dodatečné práce 58.000 
Kč).

.Udržovací fond ..................... 11.000 Kč,
(pro Udržování původního 
podniku 9.000 Kč, pro udr
žování dodatečných prací
2.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k celkovému stavebnímu
nákladu až do částky .... 105.300 Kč,

30% k celému udržovacímu 
fondu ............................... 3.300 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu -nákladu 

původního podniku až do 
částky ............................... 73.250 Kč,

20% k stavebnímu nákladu 
dodatečných prací až do 
částky ............................. 11.600 Kč,

25% k udržovacímu fondu
pro původní podnik............ 2.250 Kč,

20% k udržovacímu fondu
pro udržování dodatečných
prací ......................................... 400 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 6. května 1929.

XL. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velkých Opat cvi
cích, okres moravskotřebovský.

Schválený náklad podniku .. 156.859'35 Kč. 
Udržovací fond ......................... 4.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

v částce ............................. 47.057'80 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.350'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

v částce ............................. 47.057'80 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.350'—Kč.

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

Úmluva dojednána dne 6. května 1929.

XLI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bochoři, okres pře

rovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 677.500 Kč,
(na úpravu odpadů 189.500 
Kč, na drenáž 488.000 Kč).

Udržovací fond...................... 20.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 10.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů až

do částky ......................... 66.325 Kč,
25% na drenáž až do částky 122.000 Kč,
35% na udržování úpravy

odpadů v částce ......... 3.500 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ............................. 2.500 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 37.900 Kč,
20% na drenáž až do částky 97.600 Kč,
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20% na udržování úpravy od
padů v částce.................... 2.000 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XLII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tovačově, okres pře

rovský.

Rozpočtený. celkový náklad
podniku ............................. 630.000 Kč,
(na úpravu odpadů 266.000 
Kč, na drenáž 364.000 Kč).

Udržovací fond..................... 27.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 17.000 Kč, na udržo
vání drenáže 10.000 jKč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 103.250 Kč,

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

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky...................... 82.600 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.600 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 2. července 1929.

XLIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Troubelicích, okres 

šternberský.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky .............................

25% na drenáž až do částky
35% na udržování úpravy od

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

v částce .............................

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do 
částky ...............................

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

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

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

XLIII. Meliorační podnik vodní ho 
družstva ve Lhotě, okres štern

berský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 413.000 Kč.

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

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,198.500 Kč,
(na úpravu odpadů 204.000 
Kč, na drenáž 994.500 Kč).

Udržovací fond...................... 35.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 12.000 Kč, na udržo
vání drenáže 23.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 71.400 Kč,

25% na drenáž až do částky 248.625 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce .................... 4.200 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ............................. 5.750 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 40.800 Kč,

20% na drenáž až do částky 198.900 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce .................... 2.400 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 4.600 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 23. dubna 1929.

93.100 Kč, 
91.000 Kč,

5.950 Kč,

2.500 Kč.

53.200 Kč, 
72.800 Kč,

3.400 Kč,

2.000 Kč.
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XLV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Střítěži, okres tře

bíčský.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu

až do částky...................... 89.600 Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 209.000 Kč.

Udržovací fond 4.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
*

30% k stavebnímu nákladu
až do částky..................... 62.700 Kč,

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

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 62.700 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. dubna 1929.

XLVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v šerhovících, okres

tišnovský.

Schválený celkový náklad 
podniku ...........   192.570 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% k stavebnímu nákladu.. 57.771 Kč,
30% k udržovacímu fondu.. 900 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu.. 57.771 Kč,
30% k udržovacímu fondu.. 900Kč.

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

Úmluva dojednána dne 18. června 1929.

XLVII. Rekonstrukce protržené 
rybniční hráze v Dolní Libo- 
chové, provedená vodním druž
stvem pro úpravu potoka Libo- 

chůvky ve žďárci, okres 
tišnovský.

Rozpočtený náklad podniku . 224.000 Kč.

Příspěvek 'zemský:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky..................... 67.200 Kč.
Zbytek stavebního ná-kladu uhradí vodní 

družstvo. K řádnému udržování provedených 
prací zavázal se velkostatek Moravec.

Úmluva dojednána dne 6. června 1929.

XLVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v šumících, 

okres uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 845.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky..................... 253.500 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 4.500 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 211.250 Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 3.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 18. června 1929.

XLIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Ostrožské 
Lhotě, okres uhersko hradištský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 370.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 92.500 Kč,

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu

až dó částky.................  92.500 Kč,
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25% k udržovacímu fondu
v částce ...........................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 10. dubna 1929.

L. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bynině, okres valaš

skomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 448.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky ..................... 132.900 Kč,

30%, k udržovacímu fondu
v částce ............................  3.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 132.900 Kč,

80% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 3.000 Kč.

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

úmluva dojednána dne 2. července 1929.

LI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Jabloňově, okres 

velkomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 297.000 Kč.

Udržovací fond ................... 6.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 89.100 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce............................. 1.950 Kč.

Příspěvek zemský
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 89.100 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 1.950 Kč.

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

úmluva dojednána dne 8. března 1929.

LIL Meliorační podnik vodního 
družstva v Kochanově, okres 

velkomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 1,180.000 Kč.

Udržovací fond ................... 20.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky..................... 354.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... 6.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 354.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ........................... 6.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

Lili. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kozlově, okres vel

komeziříčský.

Proti rozpočtu zajištěnému 
úmluvou, která byla vyhlá
šena pod č. 1/1927 Sb. z. a n., 
činí vyšší náklad podniku 23.484 22 Kč.
Tento vyšší náklad podniku se uhradí:

35%ním příspěvkem státního 
melioračního fondu v částce 8.219'47 Kč a

35%ním příspěvkem zem
ským v částce ........ ......... 8.219'47 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní 

družstvo.
Udržování podniku jest zajištěno úmluvou 

vyhlášenou pod č. 1/1927 Sb. z. a n.
Úmluva o úhradě vyššího nákladu byla do

jednána dne 8. března 1929.

LIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kobeřicích, okres 

vyškovský.
Rozpočtený náklad podniku 483.500 Kč,

(na úpravu potoků 155.500
Kč, na meliorace 328.000
Kč).

2.500 Kč.
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Udržovací fond ........ ........... 21.000 Kč
(na udržování úpravy po
toků 15.000 Kč, na udržo
vání meliorací 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu :
85% na úpravu potoků až do

čás,tky ............................... 54.425 Kč,
25% na meliorace až do částky 82.000 Kč, 
85% na udržování úpravy po-

t(>ků ................................... 5.250 Kč,
25% na udržování meliorací 1.500 Kč.

Příspěvek zemský:
20j% na úpravu potoků až do

částky ............................... 31.100 Kč,
20% na meliorace až do částky 65.600 Kč,
20%na udržování úpravy po-

toků ..........................  3.000 Kč,
20% na udržování meliorací 1.200 Kč.

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

úmluva dojednána dne 24. března 1929.

LV. Meliorační podnik vodního 
družstva v úsově, okres žá

bře ž s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
Poclniku ........................... 234.650 Kč,
(na úpravu odpadů 18.650 
Kč, na drenáž 216.000 Kč).

Udržovací fond ................... 6.000 Kč
(na udržování úpravy od
padů 1.000 Kč, na udržo
vání drenáže 5.000 Kč).

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

částky ............................... 6.527 Kč,
25% na drenáž až do částky 54.000 Kč,
35% na udržování úpravy

odpadů v částce................ 350 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ........................... 1.250 Kč.

20% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 200 Kč

20% ^ na udržování drenáže
v částce ........................... 1.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. dubna 1929.

LVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lichtvardě, okres 

bruntálský.

Rozpočtený celkový náklad
P0(illiku ........................... 523.000 Kč.

Udržovací fond .........  6.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 156.900 Kč,
30% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ........................... i,950 Kč>

Příspěvek zemský :
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 156.900 Kč,
30%^ udržovacímu fondu 

v částce ........................... i,950
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

LVU. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Dobré, okres 

frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 365.000 Kč.

Udržovací fond ______ 7.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu : 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 109.500 Kč,
30% ^ k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky ...............................
20% na drenáž až do částky

3.730 Kč, 
43.200 Kč,

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 73.000 Kč,
20% ^ k udržovacímu fondu 

v částce ...... ............. ...... i.4oo Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

LVIII. Hrazení potoka Beňuš- 
ského s přítoky v obci Beňuši 

a její osadě Podholie, okres 
Březno nad Hronom.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 434.000 Kč.

Udržovací fond ................... 38.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
90% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 390.600 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ........................... 19.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu hradí obec Beňuš.

úmluva dojednána dne 14. června 1929.

LIX. Hrazení Ochodnice v obci 
Ochodnici, okres Kysucké Nové 

Město.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ..................... •... 434.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
90% k stavebnímu nákladu 

až do částky......................... 390.600 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 17.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Ochodnica.

Úmluva dojednána dne 8. března 1929.

LX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bíňovcích, okres 

trnavský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 120.000 Kč,
(na úpravu odpadů 40.000 
Kč, na drenáž 76.000 Kč, 
na opatření projektu pro 
úpravu odpadů 1.000 Kč, 
na opatření projektu pro 
drenáž 3.000 Kč).

Udržovací fond .................... 8.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 5.000 Kč, na udržo
vání drenáže 3.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 28.000 Kč,

50% na drenáž až do částky 38.000 Kč,

70% na opatření projektu pro
úpravu odpadů ............. 700 Kč,

50% na opatření projektu pro
drenáž ............................... 1.500 Kč,

50% na udržování úpravy od
padů ................................. 2.500 Kč,

50% na udržování drenáže 1.500 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 8. května 1929.

LXI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Borcové, okres Turč.

S v. Martin.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................
(na úpravu potoka a odpa
dů 224.000 Kč, na meliorace 
147.300 Kč).

Udržovací fond ....................
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 14.000 Kč, 
na udržování meliorací 
10.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu potoka a od
padů až do částky .......... 156.800 Kč,

50% na meliorace až do částky 73.650 Kč,

60% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce . .. 8.400 Kč,

60% na udržování meliorací 
v částce ............................. 6.300 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 5. června 1929.

371.300 Kč,

24.500 Kč,


