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170.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 8. listopadu 1929 

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního meiioračního 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 zeměděl
ství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi mi
nisterstvem zemědělství, zeměmi a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kozlích, okres česko

lipský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 276.600 Kč.

Udržovací fond ................ 5.500 Kč.

Příspěvek státního meiioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky .................... 82.980 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce .......................... 1.650 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolních Robo uších, 

okres jičínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 513.339'88 Kč,
"(na úpravu odpadů 45.783 
Kč, na drenáž 449.336 Kč, 
na opatření projektu Kč 
18.220-88).

Udržovací fond .................. 11.500'— Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.800 Kč, na udržo
vání drenáže 6.700 Kč).

Příspěvek státního meiioračního fondu:

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

25% na drenáž až do částky

35% na udržování úpravy 
odpadů v částce ..............

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

16.024'— Kč, 
112.334'— Kč,

1.680 — Kč,

1.675'— Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze
mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace“.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky .................... 69.150 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce .......................... 1.375 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až

do částky ........................ 9.157'— Kč,
20% na drenáž až do částky 89.867'— Kč, 
20% na opatření projektu . 3.644'— Kč,
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20% na udržování úpravy
odpadů v částce........... . 960-- Kč,

20% na udržování drenáže 
v částce ........................... 1.340'—- Kč.

Udržovací fond ..................
(na udržování úpravy od
padů 5.260 Kč, na udržo
vání meliorací 12.740 Kč).

18.000 Kč,

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

Úmluva dojednána dne 5. září 1929.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Valte řicích, okres 

jilemnický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .................................319.040 Kč,
(na úpravu odpadů 31.200 
Kč, na drenáž 287.840 Kč).

Udržovací fond .................. 6.800 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 2.200 Kč, na udržo
vání drenáže 4.600 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až

do částky ....................... 12.480 Kč,
30% na drenáž až do částky 86.352 Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce .............. 880 Kč,
30% na udržování drenáže

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až
do částky ........................ 50.925 Kč,

25% na meliorace až do 
částky .............................. 154.250 Kč,

35% na udržování úpravy
odpadů v částce ............ 1.841 Kč,

25% na udržování meliorací
v částce .....................  3.185 Kč.

Příspěvek zemský:

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

15% na meliorace až do 
částky .............................

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

15% na udržování meliorací 
v částce .........................

29.100 Kč, 

92.550 Kč, 

1.052 Kč, 

1.911 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 17. července 1929.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až

do částky ....................... 9.360 Kč,
25% na drenáž až do částky 71.960 Kč,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce .............. 660 Kč,
25% na udržování drenáže

v částce ......................... 1.150 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

IV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Týnci n. L., okres ko

línský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 762.500 Kč,
(na úpravu odpadů 145.500 
Kč, na meliorace 617.000 
Kč).

V. Meliorační podnik vodního
družstva ve S t ě ž í r k á c h, okres 

královéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 340.500 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky .................. 102.150 Kč,

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

Příspěvek zemský:

18% k stavebnímu nákladu 
až do částky .................. 61.290 Kč,

18% k udržovacímu fondu 
v částce .......................... 1.170 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 5. září 1929.

VI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Chrastavě III., 

okres liberecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 183.000 Kč.

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

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až

do částky ........................ 206.053 Kč,
20% na drenáž až do částky 453.511 Kč,

30% na udržování úpravy
odpadů v částce ............ - 6.900 Kč

20% na udržování drenáže
v částce ......................... 5.000 Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 17. července 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky .................. 54.900 Kč,
30% k udržovacímu fondu

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

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v žiželicích, okres 

novobydžovský.

(úmluva o udržování.)

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky .................. 36.600 Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce .......................... 740 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva v Lítkovicích, okres 

mnichovohradištský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 2,954.400 Kč,
(na úpravu odpadů 686.845 
Kč, na drenáž 2,267.555 
Kč).

Udržovací fond ................ 48.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 23.000 Kč, na udržo
vání drenáže 25.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až
do částky . ...................... 274.738 Kč,

30% na drenáž až do částky 680.266 Kč,
40% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 9.200 Kč,
30% na udržování drenáže

v částce .......................... 7.500 Kč.

Schválený udržovací fond 
melioračního podniku, jenž 
byl proveden na základě 
zákona ze dne 23. července 
1906, č. 105 čes. z. z., činí 33.250 Kč, 
(na udržování úpravy od
padů 14.500 Kč, na udržo
vání drenáže 18.750 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na udržování úpravy
odpadů ............................ 4.350 Kč,

20% .na udržování drenáže 3.750 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na udržování úpravy
odpadů ............................ 4.350 Kč,

20% na udržování drenáže 3.750 Kč.
Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 

družstvo.

Úmluva dojednána dne 5. září 1929.

IX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Křičeni, okres 

pardubický.

Schválený náklad podniku . 118.475'84 Kč. 

Udržovací fond ................ 1.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 35.542'75 Kč, 

30% k udržovacímu fondu 450'— Kč.
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Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu 23.695'17 Kč,
20% k udržovacímu fondu 300'— Kč.

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

úmluva dojednána dne 12. října 1929.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva Jíkev—Krqh 1 eby, okres 

poděbradský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 887.000 Kč,
(na úpravu odpadů 202.300 
Kč, na drenáž 684.700Kč).

Udržovací fond .................. 26.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 14.000 Kč, na udržo
vání drenáže 12.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
85% na úpravu odpadů až 

do částky ........................ 70.805 Kč,
25% na drenáž až do částky 171.175 Kč,
35% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 4.900 Kč,
25% na udržování drenáže 

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

Příspěvek zemský:

20;% na úpravu odpadů až
do částky ........................ 40.460 Kč,

15% na drenáž až do částky 102.705 Kč,
20% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 2.800 Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 22. července 1929.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dubečku, okres ří- 

č a n s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............... 414.562 Kč,
(na drenáž 408.300 Kč, na 
opatření projektu 6.262 
Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% na drenáž až do částky - 102.075 Kč,
25% k udržovacímu fondu

v částce .......................... 2.250 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace“.

Příspěvek zemský:

20% na drenáž až do částky 81.660 Kč,
20% na opatření projektu . 1.252 Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce .......................... 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Křepenicích, okres 

sedlčanský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 937.000 Kč,
(na úpravu odpadů 36.100 
Kč, na drenáž 864.200 Kč, 
na opatření projektu pro 
odpady 4.500 Kč, na opa
tření projektu pro drenáž 
32.200 Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu odpadů až

do částky ........................ 14.440 Kč,
30% na drenáž až do částky 259.260 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce .......................... 5.100 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace".

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až

do částky ........................ 7.220 Kč,
20% na drenáž až do částky 172.840 Kč,
20% na opatření projektu

pro odpady........................ 900 Kč,
20% na opatření projektu

pro drenáž ...................... 6.440 Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce .......................... 3.400 Kč.



Sbírka zákonů a nařízení, č. J70- 1265

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

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Dražících, okres 

táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 880.650 Kč,
(na úpravu potoka a od
padů 146.600 Kč, na me- 
liorace 734.050 Kč).

Udržovací fond .................. 26.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 12.000 Kč, 
na udržování meliorací
14.000 Kč).

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

padů až do částky..........  58.640 Kč,
30% na meliorace až do 

částky .......................  220.215 Kč,
40% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 4.800 Kč,
30% na udržování meliorací

v částce .......................... 4.200 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka a od

padů až do částky..........  43.980 Kč,
25% na meliorace až do

částky .............................. 183.512 Kč,
30% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 3.600 Kč,
25% na udržování meliorací

v částce .......................... 3.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 18. července 1929.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kajetíně, okres tá

borský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ..........................
(na úpravu potoku a od
padů 174.210 Kč, na me
liorace 498.890 Kč).

673.100 Kč,

Udržovací fond .................. 20.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toků a odpadů 9.000 Kč, 
na udržování meliorací
11.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoků a od
padů až do částky..........  69.684 Kč,

30% na meliorace až do 
částky .............................. 149.667 Kč,

40% na udržování úpravy
potoků a odpadů v částce 3.600 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce .......................... 3.300 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoků a od

padů až do částky .......... 52.260 Kč,
25% na meliorace až do 

částky .............................. 124.730 Kč,
30% na udržování úpravy

potoků a odpadů v částce 2.700 Kč.

25% na udržování meliorací 
v částce .......................... 2.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XV. Dílčí úprava řeky Lužnice 
v obcích Herdě a Hamru, okres 

třeboňský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku .......................... 477.000 Kč.

Udržovací fond .................. 25.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu

až do částky.................... 214.650 Kč,
45% k udržovacímu fondu

v částce .......................... 11.250 Kč.

Příspěvek zemský:
35% k stavebnímu nákladu

až do částky .................... 166.950 Kč,

55% k udržovacímu fondu
v částce .......................... 13.750 Kč,
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Příspěvek okresu třeboňského:
15% k stavebnímu nákladu 

až do částky.................... 71.550 Kč.

Příspěvek ředitelství státních lesů a statků 
v Třeboni:

5% k stavebnímu nákladu 
až do částky .................... 23.850 Kč.
Úmluva dojednána dne 12. října 1929.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Střelících, okres 

brněnský.

Rozpočtený náklad podniku 181.000 Kč, 
(na úpravu potoka 27.000 
Kč, na drenáž 154.000 Kč).

Udržovací fond ................ 5.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 2.000 Kč, na udržo
vání drenáže 3.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka až 

do částky ....................... 9.450 Kč,
25% na drenáž až do částky 38.500 Kč,

35% na udržování úpravy
potoka v částce .............. 700 Kč,

25% na udržování drenáže
v částce ......................... 750 Kč.

Příspěvek zemský:
25% na úpravu potoka až

do částky ........................ 6.750 Kč,

20% na drenáž až do částky 30.800 Kč,

25% na udržování úpravy
potoka v částce ............ . 500 Kč,

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

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

úmluva dojednána dne 12. října 1929.

(na úpravu odpadů 21.600 
Kč, na meliorace 277.000 
Kč).

Udržovací fond ................ 10.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vání meliorací 7.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až 
do částky ........................ 7.560 Kč,

25% na meliorace až do 
částky ............................. 69.250 Kč,

35% na udržování úpravy 
odpadů v částce ..............

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

Příspěvek zemský:

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

20% na meliorace až do 
částky .............................

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

20% na udržování meliorací 
v částce .........................

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

úmluva dojednána dne 11. října 1929.

1.050 Kč, 

1.750 Kč.

4.320 Kč, 

55.400 Kč, 

600 Kč, 

1.400 Kč.

XVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Brusném, okres 

holešovský.

Uznaný vyšší náklad podniku oproti rozpo
čtenému stavebnímu nákladu schválenému 
úmluvou, která byla -vyhlášena pod č. 68 
Sb. z. a n. z i\ 1926, . . . 63.798'99 Kč
(na úpravu odpadů Kč 
658'49, na drenáž Kč 
63.140-50).

XVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Petrově, okres 

hodonínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .......................... 298.600 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k vyššímu nákladu na 
úpravu odpadů................. 263’40 Kč,

30% k vyššímu nákladu na 
drenáž  ............... 18.94215 Kč.
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Příspěvek zemský:
80% k vyššímu nákladu na

úpravu odpadů........... • . . 197'54 Kč,

20% k vyššímu nákladu na
drenáž ............................. 12.628'10 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní 

družstvo.
Udržování celého podniku zajištěno jest 

úmluvou, která byla vyhlášena pod: č. 68 Sb. z. 
a n. z r. 1926.

Úmluva dojednána dne 5. září 1929.

XIX. M e 1 i o r a č n í p o d n i k II. vod
ního družstva v Rakově, okres 

hranický.

Rozpočtený náklad podniku . 990.000 Kč.
Udržovací fond...................... 20.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky...................... 297.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

25% na udržování úpravy 
odpadů v částce................ 750 Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce ........................... 1.000 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky .......................  5.000 Kč,
20% na drenáž až do částky 27.200 Kč,
20% na udržování úpravy

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

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
• úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXL Meliorační podnik vodního 
družstva v Moutnic i-R o z á ř í n ě, 

okres hustopečský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ........................... 308.000 Kč.

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

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky..................... 198.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 77.000 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

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

Úmluva dojednána dne 20. září 1929.

XX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kloboukách u Brna, 

okres hustopečs ký.

Rozpočtený náklad podniku. . 161.000 Kč,
(na úpravu odpadů 25.000 
Kč, na drenáž 136.000 Kč).

Udržovací fond .......... 7.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 3.000 Kč, na udržo
vání drenáže 4.000 Kč).

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 61.600 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce............................. 1.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 20. září 1929.

XXII. úprava potoka Stupa v ky 
vodním družstvem v Bohuslavi- 

cí c h, okre s k y j o v s k ý.
(Úmluva o udržování podniku.)

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 6.250 Kč,
25% na drenáž až do částky 34.000 Kč,

Úprava byla provedena na 
základě zákona ze dne 30. 
června 1912, č. 75 mor. z. z. 
v délce 111 km o nákladu 219.645 02 K.

Schválený udržovací fond. . . 100.000'— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% v částce....................... 40.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% v částce ................. . 30.000 Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

úmluva dojednána dne 4. září 1929.

XXIII. Úprava potoka Blaty v ob
cích Sehičce, Senici, Loučanech, 
Vojnicích a Těšeticích, okres 

litovelský a olomoucký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 1,140.000 Kč.

Udržovací fond ................... 80.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 399.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 28.000 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 342.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce............................. 24.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo jako sta
vebník.

Úmluva dojednána dne 5. září 1929.

XXIV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Palkovicích, 

okres' místecký.

Schválený náklad podniku . . 261.67P97 Kč.
Udržovací fond ................... 5.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu. . 78.50P60 Kč,
30% k udržovacímu fondu . . 1.500'— Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu.. 78.501'— Kč,
30% k udržovacímu fondu .. 1.500'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XXV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dětřichov ě—S t a r é m 
Měst ě—R a d i š o v ě, o Jí r e s ni o r a v- 

skotřebovský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................. 200.000 Kč.

Udržovací fond ................... 5.600 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

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

v částce............................. 1.680 Kč.

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu až 
do částky........................... 40.000 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce............................ 1.120 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

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

novo jičínský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 210.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 63.000 Kč, 1
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 52.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce................................ 1.250 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. července 1929.
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XXVII. Meliorační podnik vod- 
ního družstva ve Straníku, 

okres novo jičínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 512.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................. 153.600 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce................................ 3.300 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky............................. 153.600 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce................................ 3.300 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................. 31.980 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce............................ 720 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................. 31.980 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce................................ 720 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Pokojově, okres Nové 

Město na Moravě.

Rozpočtený náklad podniku . . 185.000 Kč.
Udržovací fond ...................... 4.000 Kč.

XXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Dlouhém, okres 

Nové Město na Moravě.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 519.000 Kč.

Udržovací fond ...................... 8.800 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky.............................. 155.700 Kč,
80% k udržovacímu fondu

v částce............................... 2.640 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 155.700 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce............................... 2.640 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXIX. M*eliorační podnik vodního 
družstva v Jiříkovicích, okres 

Nové Město na Moravě.

Rozpočtený náklad podniku . . 106.600 Kč.
Udržovací fond ...................... 2.400 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................. 55.500 Kč,

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

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................. 55.500 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce................................ 1.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXXI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Majetíně, okres olo

moucký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku................................ 947.000 Kč,
(na úpravu odpadů 97.500 
Kč, na drenáž 849.500 Kč).

Udržovací fond ...................... 26.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 6.000 Kč, na udržování 
drenáže 20.000 Kč).
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Příspěvek státního melioračního fondu:
25% na úpravu odpadů až do 

částky .................................. 24.375 Kč,
25% na drenáž až do částky 212.375 Kč,
25% na udržování úpravy od

padů v částce...................... 1.500 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce............................... 5.000 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do 
částky ................................. 19.500 Kč,

20% na drenáž až do částky 169.900 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce...................... 1.200 Kč,
20% na udržování drenáže

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXXII. Meliorační podnik III. vod
ního družstva v Dolní Dlouhé 

Loučce, okres šternberský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku............................... 135.976 Kč,
(na úpravu odpadů 9.800 
Kč, na drenáž 126.176 Kč).

Udržovací fond ...................... 5.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 700 Kč, na udržování 
drenáže 4.300 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

20% na udržování drenáže 
v částce................................ 860 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Lašťanech, 

okres šternberský.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku............................... 336.000 Kč,

Udržovací fond ......................... 16.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................. 84.000 Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce.................................... 4.000 Kč.

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................. 67.200 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní dnížstvo.

Úmluva dojednána dne 2. září 1929.

XXXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Štěpá novicích, 

okres tišnovský.

35% na úpravu odpadů až do 
částky ................................. 3.430 Kč,

25% na drenáž až do částky 31.544 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce........ 245 Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce.................. 1.075 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 1.960 Kč,

20% na drenáž až do částky 25.235 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce........ 140 Kč,

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 111.500 Kč.

Udržovací fond ...................... 5.600 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 33.450 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.680 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky............................. 22.31)0 Kč,
20% k udržovacímu fondu v

v částce ............................. 1.120 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XXXV. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva v Okrašovicích, 

okres třebíčský.

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

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 117.000 Kč,

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až

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

25% k udržovacímu fondu
v částce .............................. 1.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XXXVII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Rožnově p. Rad

hoštěm, okres valašskomezi
říčský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................... 364.000 Kč,

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 109.200 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce .............................. 2.400 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ............................ 109.200 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XXXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Křižanově, okres 

velkomeziříčský.

XXXVI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Lázích, okres 

valašskomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 192.400 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ............................ 57.720 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 1.500 Kč.

Rozpočtený celkový náklad
podniku...............................  1,400.000 Kc,
(na úpravu odpadů 110.000 
Kč, na drenáž 1,290.000 
Kč).

Udržovací fond ...................... -28.000 KČ,
(na udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, na udržování 
drenáže 20.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do
částky ................................. 44.000 Kč,

30% na drenáž až do částky 387.000 Kč,

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 57.720 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 11. července 1929.

40% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 3.200 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 6.000 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu odpadů až do 
částky ................................. 33.000 Kč,
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30% na drenáž až do částky 387.000 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce .................... 2.400 Kč,
30% na udržování drenáže 

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

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

Úmluva dojednána dne 20. září 1929.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 40.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XXXIX. úprava řeky Litavy od 
Újezda do Bučovic (km 7.257 až 
28.340) III. vodním družstvem pro 
regulaci a melioraci pozemků 
podél říčky Litavy ve Slavkově, 

okres vyškovský.

XLI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kojkovicích, okres 

českotěšínský.

Celkový rozpočtený náklad 
podniku............................ 418.000 Kč.

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

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku................................ 7,170.000 Kč.

Udržovací fond ...................... 400.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až 
do částky ......................... . 2,868.000 Kč,

40% k udržovacímu fondu 
v částce .............................. 160.000 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ............................ 2,151.000 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce .............................. 120.000 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 17. července 1929.

XL. Meliorační podnik vodního 
družstva v Starém Petříně, 

okres znojemský.

Rozpočtený náklad podniku. . 200.000 Kč.
Udržovací fond ...................... 4.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 50.000 Kč,

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 125.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 125.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. října 1929.

XLII. Meliorační podnik vodního
družstva v Nýdku, okres česko

těšínský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 225.250 Kč.

Udržovací fond ...................... 3.000 Kč.
Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ............................ 67.575 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 900 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ............................ 67.575 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ............ ................. 900 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 25. září , 1929.

30% k udržovacímu fondu ne
krytému příspěvky zájem- 
níků ..................................... 22.950 Kč.

XLIII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Volovci, okres česko- 

těšínský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku............................... 211.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
80% k stavebnímu nákladu až

do částky  .................... 63.300 Kč,
30% k udržovacímu fondu

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... . 52.750 Kč,
25% k udržovacímu fondu

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

Příspěvek zájemníků:

Obce Janovic:
k stavebnímu nákladu ..... 14.330 Kč,
k udržovacímu fondu.......... 5.670 Kč.

Obce Lubna:
k stavebnímu nákladu........  5.730 Kč,
k Udržovacímu fondu.......... 2.270 Kč.

Obce Pržna:

k stavebnímu nákladu........  1.440 Kč,
k udržovacímu fondu.......... 560 Kč.

Úmluva, dojednána dne 18. července 1929.

XLY. Meliorační podnik vodního 
družstva - v Nových Dvorech, 

okres frýdecký.

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

Úmluva dojednána dne 17. července 1929.

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

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

XLIV. Hrazení Bystrého p„otoka 
y Janovicích, L u b n ě a P r ž n ě, 

okres frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku činí ...................... 1,086.000 Kč.
Poněvadž však částka
120.000 Kč jest zajištěna 
úmluvou vyhlášenou pod č.
271/1925 Sb. z. a n., zbývá 
k zajištění částka 966.000 Kč.

Udržovací fond ....................... 85.000 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu ne

krytému příspěvky zájem
níků až do částky ........ 661.150 Kč,

70% k udržovacímu fondu ne
krytému příspěvky zájem
níků ..................................... 53.550 Kč.

, Příspěvek zemský:
80% k stavebnímu nákladu ne

krytému příspěvky zájem
níků až do částky ......... 283.350, Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:

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

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 900 Kč.

Příspěvek zemský:

25% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................. 35.000 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ............................... 750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XLVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Pazderné, okres frý

decký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................... 325.000 Kč.

Udržovací fond ........................ 6.000 Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

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

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až 

ďo částky............................. 81.250 Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 1.500 Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 20. září 1929.

XLVII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Starých Ham- 

rech, okres frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................... 180.000 Kč.

Udržovací fond....................... 2.200 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 63.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ............................... 770 Kč.

Příspěvek zemský:
35% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 63.000 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ............................... 770 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XLVIII. Meliorační podnik III. v o d-
ního družstva v Bran ticích, 

okres krnovský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................... 212.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu :

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................ 63.600 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 1.080 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 63.600 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 1.080 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

XLIX. Meliorační podnik vod
ního družstva v Dubnicích, 

okres krnovský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................... 381.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 114.300 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 1.500 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................. 114.300 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 1.500 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

L. Dílčí úprava potoka Radiše 
v obci Bánovcích nad Bebravou, 
okres Bánovce nad Bebravou.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................... 594.000 Kč. *

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
70% k stavebnímu nákladu až 

do částky............................. 415.800 Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ............................... 15.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Bánovce nad Be
bravou.

Úmluva dojednána dne 19. září 1929.
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LI. Hrazení potoka Petrovičky
ve Velké Bytě i, okres Velká Bytě a.

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

Udržovací fond.......................

960.000 Kč. 

80.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

90°/„ k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 864.000 Kč,

50°/ k udržovacímu fondu
v částce ............................... 40.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož^i udržo

vacího fondu uhradí obec Velká Bytča.
úmluva dojednána dne 12. července 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70°/ k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 147.700 Kč,

60% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 7.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo-

■sTcirnVin fondu uhradí obec Belža
Úmluva dojednána dne 11. července 1929.

LIV. Meliorační podnik vodního 
družstva „M o č i a r“ v B u d k o v- 

cích, okres Michal ovce.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................  4,048.000 Kč.

Udržovací fond....................... 408.000 Kč.

Lil. Meliorační podnik vodního 
družstva „Stráž" při čopu, obec 
Š a 1 a m ú n o v á, okres Král’. C h 1 u- 

m e c.

Rozpočtený celkový náklad
podniku............................. ..
(na úpravu hlavních odpadů 
736.900 Kč, na úpravu ved
lejších odpadů 203.100 Kč).

Udržovací fond .....................
(na udržování úpravy hlav
ních odpadů 118.000 Kč,^ na 
udržování úpravy vedlejších 
odpadů 32.000 Kč).

940.000 Kč,

150.000 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
75% na úpravu hlavních od

padů až do částky ..............
60% na úpravu vedlejších od

padů až do částky..............
75%. na udržování úpravy hlav

ních odpadů v částce..........
60% na udržování úpravy ve

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 22. července 1929.

552.675 Kč, 

121.860 Kč, 

88.500 Kč, 

19.200 Kč.

Lili. úprava potoka Belži a Graj- 
cáru v obci Belži, okres košický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 211.000 Kč.

Udržovací fond,....................... 12.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% k stavebnímu nákladu až
do částky.............................  2,833.600 Kč.

70% k udržovacímu fondu
v částce ............................... 285.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 17. července 1929.

LY. úprava potoků Batovce, Ra
kovo e a. Hájová Pí o r n o b o d r o ž- 
ským regulačním družstvem 

v Trebišově, okres Sečovce.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ...............................
(na úpravu potoků Batovce 
a Rakovce 978.000 Kč, na 
úpravu potoka Hajůva 
105.000 Kč).

Udržovací fond.......................

1,083.000 Kč,

62.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% na úpravu potoků Ba
tovce a Rakovce až do částky 684.600 Kč,

60% na úpravu potoka Hájová 
až do částky ........................

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

63.000 Kč,

31.000 Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí Hornobodrožské regu
lační družstvo v Trebišově.

Úmluva dojednána dne 16. září 1929.
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LVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Senici, okres Senica 

(I. a II. část).

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 620.000 Kč,
(úprava potoka 28.000 Kč, 
meliorace 592.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 19.000 Kč,
(udržování úpravy potoka
6.000 Kč, udržování melio- 
rací 13.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

50% k stavebnímu nákladu až
do částky............................. 310.000 Kč,

50% k udržovacímu fondu 
v částce ............................... 9.500 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

Dr. Srdínko v. r.

171-

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 30. listopadu 1929 

o složení Polskem ratifikačních listin k úmlu
vě, uzavřené dne 6. dubna 1922 v Římě mezi 
Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, krá
lovstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Česko
slovenskem o pensích poukázaných bývalou 

vládou rakouskou.

Královské italské vyslanectví v Praze noti
fikovalo z rozkazu své vlády ministerstvu za
hraničních věcí v Praze, že polský velvyslanec 
provedl dne 10. června t. r. složení ratifikač
ních listin k úmluvě mezi Rakouskem, Itálií, 
Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, 
Chorvatů a Slovinců a Československem ze 
dne 6. dubna 1922 o pensích, poukázaných 
bývalou vládou rakouskou (č. 194 Sb. z. a nař. 
z r. 1926).

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


