
Ročník 1930. 329

Sbírka zákonů a nařízení
c^eslcosloveiislcéS^o.

Částka 24. Vydána dne 13. května 1930.
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54.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 7. dubna 1930

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

Podle §u 3, předposledního odstavce, zákona 
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 

-1920, jímž se mění ustanovení zákona ze dne
4. ledna 1909, č. 4. ř. z., o zvelebení zeměděl
ství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi mi
nisterstvem zemědělství, zeměmi a zájemníky 
dojednány byly úmluvy o úhradě nákladu 
provádění a udržování pro tyto podniky: I.

I. Meiiorační podnik vodního 
družstva ve Zvánovicích, okres 

českobrodský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 574.300 Kč,
(na úpravu potůčků a od- , 
pádů 85.938 Kč, na melio- 
race 465.790 Kč, na opa
tření projektu pro práce 
úpravní 5.062. Kč, na opa
tření projektu pro meliorace 
17.510 Kč).

Udržovací fond ..................... 25.000 Kč,
(na udržování úpravy po
tůčků a odpadů 11.000 Kč, 
na udržování meliorací
14.000 Kč).-

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

padů až do částky............. 34.375 Kč,
30% na meliorace až do 

částky ............................... 139.737 Kč,
40% na udržování úpravy po

tůčků a odpadů v částce... 4.400 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce ............................. 4.200 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství zvlášť z úvěrní položky „melio
race".

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potůčků a od

padů až do částky ..........  25.780 Kč,
20% na meliorace až do 

částky ............................... 93.160 Kč,
30% na udržování úpravy po

tůčků a odpadů v částce. .. 3.300 Kč,
20% na udržování meliorací

v částce..................................... 2.800 Kč.
Výlohy projektní byly podpořeny zvlášť.

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

úmluva dojednána dne 24. října 1929.

.II. úprava potoka trhovosvínen- 
s k é h o vodním družstvem v Trho
vých S' v im e c h, okres českobudě

jovický.

Rozpočtený celkový náklad
úpravy ............................... 1,415.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 119.600 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 636.750 Kč,
45% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 53.820 Kč.

Příspěvek zemský:
35% k stavebnímu nákladu až 

ďo částky...................  495.250 Kč,
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35% k udržovacímu fondu 
y částce ............................. 41.860 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

III. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Příbrami, o k r'e s dě

čínský.
Rozpočtený stavební náklad

podniku ............................. 816.800 Kč.
Udržovací fond..................... 16.500 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka až do 
částky ............................... 153.750 Kč,

20% na melioraci až do 
částky ............................... 6.860 Kč,

30% na udržování úpravy po
toka v částce..................... 6.600 Kč,

20% na udržování meliorace
v částce ............................. 280 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Libkovice.

Úmluva dojednána dne 21. října 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 245.040 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 4.950 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 163.360 Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 3.300 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

V. úprava Kvíteckého potoka 
v Podlíšťanech, okres chrudim

ský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................. 109.350 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až
do částky .......................  43.740 Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce .............................. 2.000 Kč.

úmluva dojednána dne 21. října 1929. IV.

IV. Dílčí úprava potoka Rom
ského v Libkovicích, okres duch

covský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 546.800 Kč,
(úprava potoka 512.500 Kč, 
meliorace luk 34.300 Kč).

Udržovací fond ..................... 23.400 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 22.000 Kč, na udržo
vání meliorace 1.400 Kč).

Příspěvek zemský:
35% k stavebnímu nákladu až

ďo částky........................... 38.150 Kč,

35% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 1.750 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 26. října 1929.

VI. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva II. ve Štola n ech, okres 

c h r u d i m s k ý.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až do 
částky ...............................

30% na melioraci až do 
částky ...............................

40% na udržování úpravy po
toka v částce .....................

205.000 Kč, 

10.290 Kč, 

8.800 Kč,

30% na udržování meliorace 
v částce ..................... 420 Kč.

Rozpočtený celkový náklad '
podniku ............................. 668.100 Kč.

Udržovací fond ..................... 13.000 Kč.

. Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 199.830 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce .............................  3.900 Kč.
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Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu až 
do částky........................... 133.220 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 2.600 Kč.

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

Úmluva dojednána dne 20. listopadu 1929.

VIL Meliorační podnik vodního 
družstva ve Stračově, okres krá

lovéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 520.200 Kč,
(na úpravu odpadů 18.300 
Kč, na drenáž 501.900 Kč).

.Udržovací fond ..................... 7.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 1.500 Kč, na udržo
vání drenáže 5.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 5.490 Kč,
30% na drenáž až do částky. . 150.570 Kč,
30% na udržování úpravy od- , 

pádů v částce............. 450 Kč,
30%. na udržování drenáže 

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

Příspěvek zemský:
20%, na úpravu odpadů až do 

částky ............4 . .............. 3.660 Kč,
15% na drenáž až do částky.. 75.285 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce............. 300 Kč,
15% na udržování drenáže 

v částce ............................. 825 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

VIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Ratajích, okres mi

levský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................. 747.570 Kč,
(na meliorace 728.000 Kč, 
na opatření projektu 19.570 
Kč).

Udržovací fond.................... 14.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na meliorace až do 

částky ............................... 218.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 4.200 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství zvlášť z úvěrní položky „melio
race".

Příspěvek zemský:
20% na meliorace až do

částky ............................... 145.600 Kč,
20% na opatření projektu. . . 3.920 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

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

IX. Meliorační podnik vodního
družstva H r o š k a-0 strov, okres 

Nové Město nad Metují.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,668.000 Kč,
(na úpravu potoků 564.000 
Kč, na meliorace 1,104.000 
Kč).

Udržovací fond ..................... 86.500 Kč,
(na udržování úpravy po
toků 64.000 Kč, na udržo
vání meliorací 22.500 Kč).

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

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

částky ...............................
40% na udržování úpravy po

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

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

Příspěvek zemský:
25% na úpravu potoků až do 

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

částky ...............................
25% na udržování úpravy po

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

v částce............................

225.600 Kč,

276.000 Kč, 

25.600 Kč,

5.625 Kč.

141.000 Kč, 

220.800 Kč,

16.000 Kč, 

4.500 Kč.

40*
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 9. listopadu 1929.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kasaličkách, okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... — 613.800 Kč,
(úprava odpadů 233.950 Kč, 
drenáž 379.850 Kč).

Udržovací fond ..................... 12.940 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 7.740 Kč, na udržo
vání drenáže 5.200 Kč).

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:

81.882 Kč, 
94.962 Kč,

2.709 Kč,

1.300 Kč.

30% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 70.185 Kč,

20% na drenáž až do částky.. 75.970 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce..................... 2.322 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.040 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 29. listopadu 1929.

XI. Meliorační podnik II. vodního 
družstva v šibřině, okres říčan- 

sk ý.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................. 552.400 Kč,
(na úpravu místního po
toka 50.100 Kč, na drenáž 
502.300 Kč).

Udržovací fond ..................... 12.000 Kč,
(na udržování úpravy míst
ního potoka 4.000 Kč, na 
udržování drenáže 8.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu místního po
toka až do částky.............. 17.535 Kč,

25% na drenáž až do částky.. 125.575 Kč,

35% na udržování úpravy
místního potoka v částce. . 1.400 Kč,

25% na udržování drenáže
v částce ............................. 2.000 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na úpravu místního po
toka až do částky..............

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

místního potoka v částce. .
20% na udržování drenáže 

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

10.020 Ke, 
100.460 Kč,

800 Kč,

1.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tur ovci, okres tábor

ský.
Rozpočtený .celkový náklad

podniku ....................... . • •
(na úpravu odpadů 28.508 
Kč, na meliorace 682.938 Kč, 
na: opatření projektu pro 
úpravu odpadů 2.040 Kč, 
na opatření projektu pro 
meliorace 20.346 Kč).

Udržovací fond.....................

733.832 Kč,

12.000 Kč.

Příspěvek sté.tního melioračního fondu.

40% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 11.403 Kč,

30% na meliorace až do 
částky ............................... 204.881 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.600 Kč.

Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 
zemědělství zvlášť z úvěrní položky „melio
race".

Příspěvek zemský:
25% na úpravu odpadů až do

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

částky ...............................
25% na opatření projektu...

7.127 Kč,

170.734 Kč, 
5.592 Kč,
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25% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 3.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, projektních 

výloh a udržovacího fondu uhradí vodní druž
stvo.

úmluva dojednána dne 17. října 1929.

XIII. Meliorační podnik vodního 
družstva Velmovic e-K 1 o u ž o v i c e,

okres táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... . 858.800 Kč,
(na úpravu potoka chýnov- 
ského 105.500 Kč, na melio- 
race 753.300 Kč).

Udržovací fond ................... . 22.500 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 5.000 Kč, na udržování 
rneliorací 17.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až do 
částky ...............................

30% na meliorace až do 
částky ............................. ..

40% na udržování úpravy po
toka v částce .....................

30% na udržování rneliorací 
v částce .............................

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka až do 

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

částky ...............................
30% na udržování úpravy po

toka v částce .....................
25% na udržování rneliorací 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 2. listopadu 1929.

XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Bezděkově, okres te

pelský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 146.600 Kč,
(na úpravu potoka a od
padů 84.300 Kč, na drenáž 
62.300 Kč).

Udržovací fond..................... 7.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka a odpadů 3.800 Kč, 
na udržování drenáže 3.200 
Kč).

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

padů až do částky.............. 33.720 Kč,
30% na drenáž až do částky. . , 18.690 Kč,

40% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce . .. 1.520 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce . .. ........................ 960 Kč.

Příspěvek zemský:

25% na úpravu potoka a od
padů až do částky .............. 21.075 Kč,

20% na drenáž až do částky. . 12.460 Kč,
25% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce ... 950 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 640 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Hustopečích nad Beč

vou, okres hranický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,447.500 Kč,
(na úpravu potoka Starého
50.000 Kč, na úpravu od
padů 143.000 Kč, na drenáž
1.248.000 Kč, na opatření 
projektu 6.500 Kč).

Udržovací fond ..................... 50.000 Kč,
(na udržování úpravy po
toka 5.000 Kč, na udržování 
úpravy odpadů 12.000 Kč, 
na udržování drenáže 33.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až do 
částky ............................... 20.000 Kč,

40% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 57.200 Kč,

30% na drenáž až do částky. . 374.400 Kč,
30% na opatření projektu ... 1.950 Kč,

42.200 Kč, 

225.990 Kč, 

2.000 Kč, 

5.250 Kč.

31.650 Kč, 

188.320 Kč, 

1.500 Kč, 

4.370 Kč.
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40% na udržování úpravy po
toka v částce ................... 2.000 Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce............ '.. 4.800 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 9.900 Kč.

Příspěvek zemský:
30%na úpravu potoka až do 

částky ............................... 15.000 Kč,
30% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 42.900 Kč,
30% na drenáž až do částky. . 374.400 Kč,
30% na opatření projektu . .. 1.950 Kč,
30% na udržování úpravy po

toka v částce............ 1.500 Kč,
30% na udržování úpravy od

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

v částce ............................. 9.900 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dně 16. prosince 1929.

XVI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Nesvačilc e-T ě š a n e c h 
a Mou t nic i, okres hustopečský.

Schválený vyšší náklad podniku oproti roz
počtenému stavebnímu nákladu zajištěnému 
úmluvou, která byla uveřejněna pod č. 38/1925 
Sb. z. a n., činí 43.510'28 Kč (na úpravu od
padů 33.853'96 Kč, na drenáž 9.656'32 Kč).

XVII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Rakvicích, okr. 

hustopečský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 331.600 Kč,
(na úpravu odpadů 68.000 
Kč, na drenáž 263.600 Kč).

Udržovací fond ..................... 19.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 9.000 Kč, na udržování 
drenáže 10.000 Kč).

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

částky ............................... 23.800 Kč,
25% na drenáž až do částky. . 65.900 Kč,
35% na udržování úpravy od

padů v částce ..............  3.150 Kč,
25% na udržování drenáže 

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

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 20.400 Kč,
20% na drenáž až do částky. . 52.720 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 2.700 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ............................. 2.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k vyššímu nákladu na 

úpravu odpadů ................. 11.848'90 Kč,
25% k vyššímu nákladu na 

drenáž ............................... 2.41410 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k vyššímu nákladu na 

úpravu odpadů ................. 10.15618 Kč,
20% k vyššímu nákladu na 

drenáž ............................... 1.93126 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž

stvo.
Udržování celého podniku jest zajištěno 

úmluvou vyhlášenou pod č. 38/1925 Sb. z. a n.
Úmluva dojednána dne 17. října 1929.

XVIII. Meliorační. podnik vodního 
družstva Brťov í-K orbelova Lho- 
t a-S latin a-B e z d ě č í, okres mor a v- 

skotřebovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............   495.800 Kč,
(na úpravu odpadů 30.000 
Kč, na meliorace 465.800 
Kč).

Udržovací fond..................... 12.500 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržování 
meliorací 8.500 Kč).

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

částky ...............   12.000 Kč,
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30°/o na meliorace až do
částky ............................... 139.740 Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 1.600 Kč,

30% na udržování meliorací 
v částce .......................  2.550 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až do 

částky ...............................
30% na meliorace až do 

částky ......................... .
30% na udržování úpravy od

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

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

9.000 Kč, 

139.740 Kč, 

1.200 Kč, 

2.550 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 17. října 1929.

XIX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Dolní Bobrové, okres 

Nové Město na Moravě,

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................... . 717.000 Kč,
(na úpravu potoka Pouč
ného 4.000 Kč, na drenáž 
703.600 Kč, na opatření 
projektu 9.400 Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu potoka až do

částky ............................... 1.200 Kč,
30% na drenáž až do částky. . 211.080 Kč,
30% na opatření projektu . .. 2.820 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 3.600 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka až do 

částky ............................... 1.200 Kč,
30% na drenáže až do částky 211.080 Kč,
30% na opatření projektu . .. 2.820 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 3.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XX. Moliorační podnik vodního 
družstva v Medlově, okres štern

berský.
(Úmluva o udržování podniku.)

Schválený udržovací fond . .. 65.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 33.000 Kč, na udržo
vání drenáže 32.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% na udržování úpravy od
padů .....................  8.250 Kč,

25% na udržování drenáže . . 8.000 Kč.

Příspěvek zemský:

20% na udržování úpravy od
padů ................................... 6.600 Kč,

20% na udržování drenáže . . 6.400 Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 16. prosince 1929.

XXI. Hrazení potoka N i v n i c k é h o
vNivnic i, okres uherskobrodský.

Vyšší náklad podniku oproti 
rozpočtenému nákladu za
jištěnému zákonem ze dne 
26. května 1911, č. 50 mor. 
z. z., činí............................. 409.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:

70% k vyššímu nákladu, ne
krytému příspěvkem obce, 
až do částky............... .

70% k udržovacímu fondu, 
nekrytému příspěvkem 
obce, v částce ...................

Příspěvek zemský:

30% k vyššímu nákladu ne
krytému příspěvkem obce, 
až do částky .....................

30% k udržovacímu fondu, 
nekrytému příspěvkem 
obce, v částce ....................

266.210 Kč,

23.100 Kč.

114.090 Kč,

9.900 Kč.
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Příspěvek obce Nivnice:
k vyššímu nákladu podniku.. 28.700 Kč, 
k udržovacímu fondu .......... 7.000 Kč.

Úmluva dojednána dne 16. prosince 1929.

XXII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Suché Loze, okres 

-uherskobrodský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................... . 1,270.000 Kč,
(na úpravu odpadů 80.000 
Kč, na drenáž 1,190.000 
Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% na úpravu odpadů až do 

částky.................. 24.000 Kč,
30%' na drenáž až do částky 357.000 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 1.200 Kč,
30% na udržování drenáže

v částce ............................. 5.400 Kč.

Příspěvek zemský:
30%, na úpravu odpadů až do 

částky.................. 24.000 Kč,
30% na drenáž až do částky 357.000 Kč,
30% na udržování úpravy od

padů v částce ................... 1.200 Kč,
30% na udržování drenáže 

v částce ............................. 5.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XXIII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Křoví, okres velko- 

m e z i.ř í č s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 577.272 Kč,
(na úpravu potoka Křov- 
ského 1.687 Kč, na melio- 
race 575.585 Kč).

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

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

částky................................. 675 Kč,

30% na meliorace až do 
částky................................. 172.675 Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.600 Kč.

Příspěvek zemský:
35% na úpravu potoka až do 

částky ..........................  590 Kč,
35% na meliorace až do 

částky ............................... 201.454 Kč,

35% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 4.200 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XXIV. Meliorační podnik I. vod
ního družstva v Pavlově, okres

velkomeziříčský.

Schválený stavební náklad 
podniku .............................  160.265'80 Kč.

Udržovací fond ..................... 3.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

v částce ............................. 48.07975 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 900'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

v částce .............................  48.079'— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 900'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XXV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Pavlově, okres

velkomeziříčský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 167.000 Kč.

Udržovací fond........... . 2.400 Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 50.100 Kč,

80% k udržovacímu fondu
v částce ............................. . 720 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 50.100 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 20. listopadu 1929.

XXVI. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Hošťálkové, okres 

vsetínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 336.000 Kč,
(na úpravu odpadů 52.000 
Kč, na drenáž 284.000 Kč).

Udržovací fond ..................... 10.000 Kč,
(na udržování úpravy od
padů 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 6.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 20.800 Kč,

30% na drenáž až do částky 85.200 Kč,

40% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 1.600 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.800 Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu odpadů až do
částky.................. 15.600 Kč,

30% na drenáž až do částky 85.200 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce ................... 1.200 Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.800 Kč.

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

úmluva dojednána dne 16. prosince 1929.

XXVII. Melioraění podnik II. vod
ního družstva v Křenovicích, 

okres vyškovský.

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti rozpočtenému 
stavebnímu nákladu zaji
štěnému úmluvou, která 
byla uveřejněna pod č.
71/1928 Sb. z. a n., činí . . 186.948'60 Kč, 
(na úpravu potoka Rousi- 
novky 182.163'90 Kč, na 
drenáž 4.784’70 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

85% k vyššímu nákladu na
úpravu potoka Rousinovky 63.757'35 Kč,

25% k vyššímu nákladu na
drenáž ............................... 1.196 20 Kč.

Příspěvek zemský:

30% k vyššímu nákladu na
úpravu potoka Rousinovky 54.649'— Kč,

20% k vyššímu nákladu na
drenáž ............................... 957 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž

stvo.
Udržování celého podniku jest zajištěno 

úmluvou vyhlášenou pod č. 71/1928 Sb. z. a n.
Úmluva dojednána dne 18. října 1929.

XXVIII. úprava říčky Li ta vy v II.
sekci, provedená vodním druž- 

tvem pro regulaci a melioraci po
zemků podél říčky Li ta vy se síd
lem ve Slavkově, okres vyškov

ský.

Schválený vyšší náklad úpra
vy oproti rozpočtenému sta
vebnímu nákladu zajiště
nému úmluvou, která byla 
vyhlášena pod č. 129/1923 
Sb. z. a n., činí................. 380.517'51 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
40% k vyššímu nákladu .... 152.207 — Kč.

Příspěvek zemský:
30% k vyššímu nákladu .... 114.155 25 Kč.

Zbytek vyššího nákladu úpravy uhradí 
vodní družstvo jako stavebník.

41
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Udržování podniku jest zajištěno úmluvou, 
která byla vyhlášena pod ě. 129/1923 Sb. z. 
a n.

Úmluva dojednána dne 29. listopadu 1929.

XXIX. Me liorační podnik vodního 
družstva v Újezd ě-H o r n í c h Krč

mách, okres zábřežský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................
(na úpravu odpadů 21.200 
Kč, na drenáž 356.800 Kč).

Udržovací fond ...................
(na udržování úpravy od
padů 1.600 Kč, na udržo
vání drenáže 8.400 Kč).

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

částky ..................................... 8.480 Kč,
30% na drenáž až do částky.. 107.040 Kč,

40% na udržování úpravy- od
padů v částce ........................... 640 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ................................... 2.520. Kč.

40% k udržovacímu fondu 
v částce ................................... 6.800 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 89.250 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ................................... 5.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí město Mohelnice.
Úmluva dojednána dne 24. října 1929.

XXXI. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Chotěbuzi, okres 

českotěšínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 240.000 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 72.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

378.000 Kč, 

10.000 Kč,

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky................................. 4.240 Kč,
20% na drenáž až do částky 71.360 Kč,

20% na udržování úpravy od
padů v částce ............... 320 Kč,

20% na udržování drenáže
v částce ............................. 1.680 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XXX. úprava potoka Mírovky 
v Mohelnici, okres zábřežský.

Rozpočtený celkový náklad
úpravy ............................... 297.500 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 119.000 Kč,

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 48.000 Kč,
20% k udržovacímu- fondu

v částce ........................... 1.000 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. listopadu 1929.

XXXII. Hrazení Lomné s přítoky 
v J a b 1 u n k o v ě, Dolní a Horní 
Lomné, okres českotěšínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .........   2,850.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 150.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70%. k stavebnímu nákladu
až do částky....................... 1,995.000 Kč,

70% k udržovacímu fondu 
v částce ................ 105.000 Kč.
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Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................. ... 570.000 Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 30.000 Kč.

Příspěvek zájemníků:

10% k stavebnímu nákladu. . 285.000 Kč,
(ředitelství státních lesů a 
statků ve Frýdku 209.000 
Kč, město Jablunkov 19.000 
Kč,, obec Dolní Lomná
22.800 Kč, obec Horní Lom
ná 34.200 Kč).

10% k udržovacímu fondu . . 15.000 Kč,
(ředitelství státních lesů a 
statků ve Frýdku 11.000 
Kč, město Jablunkov 1.000 
Kč, obec Dolní Lomná 1.200 
Kč, obec Horní Lomná
1.800 Kč).

Úmluva dojednána dne 26. listopadu 1929.

obce Písku:
k stavebnímu nákladu .......... 50.000 Kč,
k udržovacímu fondu............ 4.000 Kč,
obce Bukovce:
k stavebnímu nákladu.......... 30.000 Kč,
k udržovacímu fondu............ 2.000 Kč.

Úmluva dojednána dne 26. listopadu 1929.

XXXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Starém Městě, 

okres f r ý d e c k ý.

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.

XXXIII. HrazeníhorníhotokuOlzy 
od soutoku s Lomnou vzhůru na 
území města Jablunkova a obcí 
Písku a Bukovce v okresu český 

Těší n.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ............................. 3,300.000 Kč.

Udržovací fond ..................... 200.000 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 20. listopadu 1929.

Příspěvek státního melioračního fondu:

70%, k stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 2,304.000 Kč,

70%, k - udržovacímu fondu 
v částce . ............................ 140.000 Kč.

XXXV. Me 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v. R u s í n ě, okres 

k r n o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .  ......................... 239.400 Kč.

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

Příspěvek zemský:

22%, k stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 726.000 Kč,

22% k udržovacímu fondu 
v částce ........................... . 44.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30%, k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 71.820 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zájemníků: 

města Jablunkova:
%

k stavebnímu nákladu.......... 190.000 Kč,
k udržovacímu fondu ...... 10.000 Kč,

Příspěvek zemský:
20%, k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 47.880 Kč,

20%, k udržovacímu fondu 
v částce ............................ 1.000 Kč,


