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112.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 24. června 1930

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 země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi 
ministerstvem zemědělství, zeměmi a zájem- 
níky dojednány byly úmluvy o úhradě ná
kladu provádění a udržování pro tyto podniky:

I. Meliorační podnik vodního 
družstva v Limuzích, okres 

českobrodský.

Schválený celkový náklad
podniku ......................... 642.270'02 Kč
(úprava potoka a od
padů 97.893 Kč, drenáž 
535.377'02 Kč, kultivace 
pozemků 9.000 Kč).

Udržovací fond..................... 21.700’— Kč
(udržování úpravy po
toka a odpadů 10.000 Kč, 
udržování drenáže 11.700 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a 

odpadů ........................... 34.262'55 Kč,
25% na drenáž................. 133.844'25 Kč,
25% na kultivaci pozemků 2.250'— Kč,

35% na udržování úpravy 
> potoka a odpadů............ 3.500’— Kč,

25% na udržování drenáže 2.925’— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka a 
odpadů ........................... 29.367 90 Kč,

20% na drenáž................. 107.075’40 Kč,
15% na kultivaci pozemků 1.350'— Kč,

30% na udržování úpravy
potoka a odpadů ............ 3.000'— Kč,

20% na udržování drenáže 2.340'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 8. února 1930.

II. Meliorační podnik vodního 
družstva v Karisthalu, okres 

děčínský.

Schválený celkový náklad 
podniku ......................... 227.731'39 Kč.

Udržovací fond ............... . 3.900'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu 68.319'—• Kč,
30%o k udržovacímu fondu 1.170'— Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu 45.546'25 Kč,
20% k udržovacímu fondu 780'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 10. února 1930. •
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III. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lipci, okres chru

dimský.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ......................... 586.300'— Kč
(na úpravu odpadů 41.919 
Kč, na drenáž 512.971 Kč, 
na opatření projektu 
31.410 Kč).

Udržovací fond................. 14.000'— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 2.800 Kč, na udr
žování drenáže 11.200 
Kč).

Příspěvek státního melioraěního fondu:
35% na úpravu odpadů až

do částky....................... 14.671'— Kč,
30% na drenáž až do část

ky ................................... 153.891'— Kč,
35% na udržování úpravy 

odpadů v částce............. 980'— Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ................. .. 2.800'— Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo 

zemědělství zvlášť z úvěrní položky „melio- 
race“.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až

do částky....................... 8.384'— Kč,
20% na drenáž až do částky 102.594'— Kč,
20% na opatření projektu 6.282'— Kč,
20% na udržování úpravy

odpadů v částce.............. 560'^—- Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 2.240'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

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

Příspěvek zemský:
40% k stavebnímu nákladu 

až do částky................... 51.760'— Kč,
40% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí obec Studnice.
Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

V. Meliorační podnik vodního 
družstva Prodašice-Ledce, 

okres jičínský.

Rozpočtený náklad podniku 289.000'— Kč.
Udržovací fond ................. 4.500'— Kč.

Příspěvek státního melioraěního fondu:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky  .......... 72.250'— Kč,
25%, k udržovacímu fondu 

v částce........................... 1.125'— Kč.

Příspěvek zemský:
15%, k stavebnímu nákladu 

áž do částky .................... 43.350'— Kč,
15% k udržovacímu fondu 

v částce........................... 675"— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

VI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Je hnědí, okres lito- 

m y š 1 s k ý.

úmluva dojednána dne 11. února 1930. IV.

IV. Úprava místního potoka 
v obci Studnici, okres chru

dimský.

Rozpočtený náklad podniku 129.400'— Kč. 
Udržovací fond................. 5.000'— Kč.

Schválený náklad podniku 478.154'30 Kč 
(úprava odpadů 6.936'65 
Kč, drenáž 466.217'65 
Kč).

Udržovací fond........... 9.000'— Kč
(udržování úpravy od
padů 1.600 Kč, udržování 
drenáže 7.400 Kč).

Příspěvek státního melioraěního fondu:
40%, k stavebnímu nákladu

až do částky........... 51.760'— Kč,

Příspěvek státního melioraěního fondu: 
40%, na úpravu odpadů ... 2.774'65 Kč,
30%, na drenáž................. 139.865'30 Kč,
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40% na udržování úpravy 
odpadů ........................... 640'—- Kč,

80% na udržování drenáže 2.220'—- Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů .. . 2.081'— Kč,
25% na drenáž. 116.554'40 Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů ........................... 480'— Kč,

25% na udržování drenáže 1.850'—- Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 8. března 1930.

15% na meliorace.............. 48.527'58 K,

20% na udržování úpravy
potoka a odpadů............ 9.000'— Kč,

15% na udržování meliorací 7.800'— Kč.

Na opatření projektu byla poskytnuta 
zvláštní podpora zemská okresu novobydžov- 
skému.

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

Úmluva dojednána dne 27. února 1930.

VIII. Meliorační pod nik vodního 
družstva Doub ravice-Oh rá
že nice-Tr nová a Srch, okres

VII. Meliorační podnik vodního 
družstva ve žlunicích, okres 

novobydžovský.

Schválený celkový náklad
podniku ...........................
(na úpravu potoka a od
padů 67.666'84 K, na me
liorace 323.517'18 K, na 
opatření projektu pro 
úpravu potoka a odpadů 
1.785 K, ná opatření 
projektu pro meliorace 
12.050 K).

Udržovací fond ..................
(na udržování úpravy 
potoka a odpadů 45.000 
Kč, na udržování melio
rací 52.000 Kč).

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

odpadů ........................... 27.066'54 K,
30% na meliorace.............. 97.055'15 K,
40% na opatření projektu 

pro úpravu potoka a od
padů ............................... 714'— K,

30% na opatření projektu 
pro meliorace................. 3.615'— K,

40% na udržování úpravy 
potoka a odpadů............ 18.000'— Kč,

30% na udržování meliorací 15.600'— Kč.

Příspěvek zemský:
40% na úpravu potoka a 

odpadů ........................... 13.533'27 K,

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku........................... 3,042.000'— Kč
(na úpravu odpadů a 
hospodářských nádrží
1.698.000 Kč, na drenáž
1.344.000 Kč).

Udržovací fond .................. 84.000'— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů a hospodářských 
nádrží 62.000 Kč, na udr
žování drenáže 22.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu odpadů a 

hospodářských nádrží až 
do částky....................... 594.300'— Kč,

25% na drenáž až do částky 336.000'— Kč,

35% na udržování úpravy 
odpadů a hospodářských 
nádrží v částce.............. 21.700'— Kč,

25% na udržování drenáže 
v částce........................... 5.500'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů a 

hospodářských nádrží až 
do částky....................... 509.400'—- Kč,

15% na drenáž až do 
částky............................. 201.600'— Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů a hospodářských 
nádrží v částce.............. 18.600'— Kč,

15% na udržování drenáže 
v částce ......................... 3.300'— Kč.

405.018'52 K

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

Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

IX. Meliorační podnik vodního 
družstva pro Nerad, N e r a t o v, 
Přelovice, živanice, Břehy a 
Lohenice ve Břehách, okres 

pardubický.

Schválený celkový náklad
podniku ......................... 309.761'65 K
(práce úpravní 190.886 
K, meliorace 111.685'73 
K, opatření projektu pro 
práce úpravní 1.346'64 K, 
opatření projektu pro 
meliorace 5.843'28 K).

Udržovací fond.................. 90.000’— Kč
(udržování prací úprav
ních 60.000 Kč, udržo
vání meliorací 30.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na práce úpravní ....
20% na meliorace..............
30% na opatření projektu 

pro práce úpravní..........
20% na opatření projektu 

pro meliorace ...............
30% na udržování prací 

úpravních .......................
20% na udržování meliorací

57.265'80 K, 
22.337'15 K,

403'99 K,

1.168'65 K,

18.000’— Kč, 
6.000'— Kč.

X. Meliorační podnik vodního 
družstva v Četo raz i, okres 

pelhřimovský.

Rozpočtený celkový náklad •
podniku ......................... 340.000'— Kč
(úprava odpadů 28.542 
Kč, drenáž 301.102 Kč, 
opatření projektu pro 
odpady 958 Kč, opatření 
projektu pro drenáž 
9.397 Kč).

Udržovací fond................. 5.500'— Kč.
(udržování úpravy od
padů 2.000 Kč, udržování 
drenáže 3.500 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů až 
do částky....................... 11.417'—- Kč,

30% na drenáž až do částky 90.331'— Kč,

40% na opatření projektu 
pro odpady..................... 383'— Kč,

30% na opatření projektu
pro drenáž..................... 2.S19;— Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce.............. 800'— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ......................... 1.050'— Kč.

Příspěvek zemský:

25% na úpravu odpadů až
do částky....................... . 7.135'50 Kč,

Příspěvek zemský:

30% na práce úpravní .... 63.265'80 K,
20% na meliorace.............. 22.337'15 K,

30% na opatření projektu
pro práce úpravní ........ 403'— K,

20% na opatření projektu
pro meliorace ................ 1.168'— K,

30% na udržování prací
úpravních ........................ 18.000'— Kč,

20% na udržování meliorací 6.000'— Kč.

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

25% na drenáž až do 
částky ...........................

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

25% na opatření projektu 
pro drenáž .....................

25% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............

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

75.275'50 Kč, 

239'50 Kč, 

2.349 50 Kč, 

500'— Kč, 

875'— Kč.

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

úmluva dojednána dne 25. února 1930. Úmluva dojednána dne 18. března 1930.
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XI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Synkově, okres 

Rychnov n. K n.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 179.900'— Kč
(úprava potoka Buben
ského 70.600 Kč, melio- 
race 109.300 Kč).

Udržovací fond.................. 9.000'— Kč
(udržování úpravy po
toka 5.000 Kč, udržování 
meliorací 4.000 Kč).

30% na úpravu svodnic ... 884'57 Kč,
30% k udržovacímu fondu 1.500'— Kč.

Příspěvek zemský:

25% na drenáž.................. 81.363'39 Kč,
30% na úpravu svodnic . .. 834'57 Kč,
25% k udržovacímu fondu 1.250'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 11. února 1930.

Příspěvek státního melioračního fondu:

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

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

40% na udržování úpravy 
potoka v částce..............

30% na udržování melio
rací v částce ....................

28.240'— Kč, 

32.790'— Kč, 

2.000'— Kč, 

1.200'— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka až 
do částky.......................

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

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

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

21.180'— Kč, 

21.860— Kč, 

1.500'— Kč, 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 25. února 1930.

XII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Strašících, okres 

rokycanský.

Schválený náklad podniku 328.235'46 Kč 
(drenáž 325.453'56 Kč, 
úprava svodnic 2.781'90 
Kč).

Udržovací fond.................. 5.000'__ Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% na drenáž.................. 97.636 08 Kč,

XIII. Meliorační podnik vodního
družstva v Měsících, okres 

táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 1,126.900'— Kč
(úprava odpadů 77.400 
Kč, meliorace 1.049.500 
Kč).

Udržovací fond.................. 29.000'— Kč
(udržování úpravy od
padů 8.000 Kč, udržování 
meliorací 21.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% na úpravu odpadů až 
do částky .......................

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

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

30% na udržování melio
rací v částce ..................

Příspěvek zemský:

30% na úpravu odpadů až 
do částky....................... 23.220'-- Kč,

25% na meliorace až do 
částky............................. 262.375'-- Kč,

30% na udržování úpravy 
odpadů v částce ............ 2.400'-- Kč,

25% na udržování melio
rací v částce .................. 5.250'-- Kč.

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

Úmluva dojednána dne 18. března 1930.

23.220'— Kč, 

314.850'— Kč, 

2.400'— Kč, 

6.300'— Kč.
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XIV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Kolene i, okres tře

boňský.

Rozpočtený náklad na do
končení podniku ............ 211.000— Kč
(na úpravu odpadů
12.500 Kč, na meliorace
198.500 Kč).

Udržovací fond pro celý
podnik ........................... 20.000'— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 7.000 Kč, na udr
žování meliorací 13.000 
Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

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

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

40% na udržování úpravy 
odpadů v částce..............

30% na udržování melio
rací v částce .................

5.000'— Kč, 

59.550— Kč, 

2.800'— Kč, 

3.900'— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu odpadů až 
do částky.......................

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

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

20% na udržování melio
rací v částce...........

3.750'— Kč, 

39.700'— Kč, 

2.100'— Kč, 

2.600'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 16. prosince 1929.

XV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Rudoltovicích, okres 

Beroun na Moravě.

Schválený náklad podniku 186.394'89 Kč.
Udržovací fond.................. 8.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% k stavebnímu nákladu 55.918'47 Kč,
30% k udržovacímu fondu 2.400'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 55.918'47 Kč,
30% k udržovacímu fondu 2.400'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 28. února 1930.

XVI. Úprava potoka Olešné 
v české Olešné, okres dačický.

Rozpočtený náklad podniku 179.600'— Kč.
Udržovací fond.................. 3.400'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu
až do částky................. 71.840'— Kč.

40% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 1.360'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky  ............ 53.880'— Kč

30% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 1.020 — Kč
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec česká Olešná.

Úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XVII. Meliorační podnik vodního 
družstva v žatci, okres dačický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 128.000 Kc,

Udržovací fond.................. 2.000 — Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu
až do částky ................. 38.400'-— Kč.

30% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 600— Kč.

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky..............• . 25.600'— Kč,

20% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 400'— Kč.

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

úmluva dojednána dne 16. prosince 1929.
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XVIII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Rusavě, okres hole

šovský.

Schválený stavební náklad 
podniku .......  163.256'64 Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% k stavebnímu nákladu 57.139’80 Kč, 
35% k udržovacímu fondu 1.050-— Kč.

Příspěvek zemský:
35% k stavebnímu nákladu 57.139'80 Kč,
35% k udržovacímu fondu 1.050’— Kč.

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

Úmluva dojednaná dne 8. ledna 1930.

XIX. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Všemině, okres ho

lešovský.

Rozpočtený celkový náklad 
Podniku ......................... 142.600’— Kč.

Udržovací fond.................. 3.400'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky................... 42.780'— Kč
30% k udržovacímu fondu 

v částce .......................   1.020’— Kč.

Příspěvek zemský:
80% k stavebnímu nákladu 

až do částky.................... 42.780’— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce.......................... 1.020’— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XX. Meliorační podnik vodního 
družstva v Nosislavi, okres hu

stopečský.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ......................... 137.000’— Kč.

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky................... 34.250’— Kč.
25% k udržovacímu fondu 

v částce ................... . 750’— Kč.

Příspěvek zemský:

20% k stavebnímu nákladu
až do částky................. 27.400'— Kč,

20% k udržovacímu fondu 
v částce ......................... 600'— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

XXI. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Velkém Beranově,

okres jihlavský.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ....................... 151.000’— Kč.

Udržovací fond ................ 4.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 45.300’— Kč
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 37.750'— Kč
25% k udržovacímu fondu 

v částce .............................. 1.125’— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 10. února 1930.

XXII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Tiché, okres mí

stecký.

Rozpočtený celkový náklad 
podniku ......................... 482.000’— Kč

Udržovací fond.................. 12.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky.................... 144.600'— Kč
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30% k udržovacímu fondu 
^ částce......................... . o 3.600'—.

Příspěvek zemský:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky................... 144.600'— 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. února 1930.

XXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Blat nic i, okres 

moravskobudějovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 566.000'— Kč
(úprava potoka 116.000 
Kč, drenáž 450.000 Kč).

Udržovací fond............... . 13.000'— Kč
(na udržování úpravy po
toka 4.000 Kč, na udržo
vání drenáže 9.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka až
do částky....................... 46.400'— Kč,

30% na drenáž až do částky 135.000'— Kč,

40% na udržování úpravy
potoka v částce.............. 1.600'— Kč,

30% na udržování drenáže
v částce ......................... 2.700'^— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka až
do částky  ..................... 34.800'— Kč,

30% na drenáž až do částky 135.000'— Kč,

30% na udržování úpravy
potoka v částce............. 1.200'— Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce ......................... 2.700'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

XXIV. úprava Kun čínského a 
Dlouholoučského potoka v Mo

ravské Třebové.

Vyšší náklad podniku oproti 
rozpočtenému stavebnímu 
nákladu, zajištěnému zá
konem ze dne 16. října

1915, č. 108 mor. z. z.. . 614.500'— Kč.
Udržovací fond .  .............. 40.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% k vyššímu nákladu až

do částky....................... 245.800'— Kč,

40% k udržovacímu fondu
v částce ......................... 16.000'-— Kč,

Příspěvek zemský:
30% k vyššímu nákladu až

do částky....................... 184.350'— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ......................... 12.000'-—• Kč.
Zbytek vyššího nákladu, jakož i udržovacího 

fondu uhradí město Moravská Třebová.
Úmluva dojednána dne 10. února 1930.

XXV. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Kosatce

n./O drou, o k r es novojičínský.

Rozpočtený náklad podniku 164.000'— Kč.
Udržovací fond................. 6.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky.................... 49.200'— Kč,

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

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky................... 49.200— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

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

úmluva dojednána dne 28. února 1930.

XXVI. Dílčí úprava řeky Dubiny 
v trati km 2'02—2'88 v obci Ko
satce n. Odrou, okres novoji

čínský.

Celkový náklad úpravy .. . 578.765'80 Kč.
Udržovací fond....................... 42.000'— Kč.
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Příspěvek státního melioračního fondu:
50% k stavebnímu nákladu 

až do částky................... 289.382'9Q Kč,
50% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 21.000'— Kč.

Příspěvek zemský:
K stavebnímu nákladu až 

do částky....................... 223.682'90 Kč,
38% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 15.960'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Kosatka n. Odrou.
Úmluva dojednána dne 20. prosince 1929.

XXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva B i s k u p s t v í-N á- 

m ě š ť, o k r e s o 1 o m o u c k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... ' 481.600'— Kč
(úprava potoka Babince 
a odpadů 231.600 Kč, 
drenáž 250.000 Kč).

Udržovací fond.......... 22.000'— Kč
(na udržování úpravy 
potoka a odpadů 15.000 
Kč, na udržování dřená že 
7000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu potoka až
do částky....................... 81.060'—- Kč,

25% na drenáž až do částky 62.500'— Kč,
35% na udržování potoka a 

odpadů v částce.......... 5.250'— Kč,
25% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.750'— Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu potoka a 

odpadů až do částky.... 46.320'— Kč,
20% na drenáž až do částky 50.000'— Kč,
20% na udržování úpravy

potoka a odpadů v částce 3.000'— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.400'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 10. února 1930.

XXVIII. úprava středního toku 
Blaty vodním družstvem v Ru

tině, okres olomoucký.
Rozpočtený celkový náklad

podniku .......................  1,748.000'— Kč.
Udržovací fond.................. 90.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu

až do částky............... 611.800'— Kč.
35% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 31.500'— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 524.400'— Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 27.000'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo, jako sta
vebník.

Úmluva dojednána dne 11. února 1930.

XXIX. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Výšovicích— 
Vřesovicích, okres prostějov

ský.
Vyšší náklad podniku 

oproti rozpočtu 556.000 
Kč zajištěnému úmluvou, 
která byla vyhlášena pod
č. 1/1927 Sb. z. a n......... 133.862 05 Kč
(úprava potoka a odpadů 
21.997'75 Kč, drenáž
111.864'30 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k vyššímu nákladu 

na úpravu potoka a 
odpadů ........................... 7.699'20 Kč,

25% k vyššímu nákladu na
drenáž ........................... 27.96610 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k vyššímu nákladu na

úpravu potoka a odpadů 6.599'33 Kč,
20% k vyššímu nákladu na

drenáž ........................... 22.372'86 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž

stvo.
Udržování podniku zajištěno jest úmluvou 

uveřejněnou pod č. 1/1927 Sb. z. a n.
Úmluva dojednána dne 10. února 1930.
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XXX. M e 1 i o r a č n í podnik II. v od- 
ního družstva v Rokytnici, 

okres přerovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 495.000'— Kč

(úprava odpadů 261.000 
Kč, drenáž 234.000 Kč).

Udržovací fond................. 15.300'— Kč
(na udržování úpravy 
odpadů 9000 Kč, na 
udržování drenáže 6300 
Kč).

Příspěvek státního melioračního 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 .........................

91.350'— Kč, 

58.500'— Kč, 

3.150'— Kč, 

1.575 — Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu odpadů až 

do částky  ..................... 78.300'— Kč,
20% na drenáž až do částky 46.800'— Kč,
30% na udržování úpravy

odpadů v částce ............ 2.700"— Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ......................... 1.260’— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XXXI. Meliorační podnik vod
ního družstva v Arnolticích, 

okres rýmařovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 456.000'— Kč
(úprava potoka 42.710 
Kč, meliorace 413.290 
Kč).

Udržovací fond................. 14.500— Kč
(na udržování úpravy po
toka 2.500 Kč, na udržo
vání meliorací 12.000 

Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:
40% na úpravu potoka až

do částky ........................... 17.084 Kč,

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

40% na udržování úpravy
potoka v částce..............

30% na udržování melio
rací v částce ..................

123.987'— Kč, 

1.000'— Kč, 

3.600'— Kč.

Příspěvek zemský:
25% na úpravu potoka až

do částky....................... 10.677'50 Kč,
25% na meliorace až do

částky............................. 103.322’50 Kč,
25% na udržování úpravy

potoka v částce.............. 625'-— Kč,
25% na udržování melio

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 25. února 1930.

XXXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Újezdě u Uni- 

čova, okres šternberský. 
(Úmluva o udržování podniku.) 

Udržovací fond................. 20.000'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
35% k udržovacímu fondu 7.000'— Kč.

Příspěvek zemský:
20% k udržovacímu fondu 4.000'— Kč.

Zbytek udržovacího fondu uhradí vodní 
družstvo.

Úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XXXIII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Obědné, okres 

šumperský.
Rozpočtený náklad podniku 130.000'— Kč.
Udržovací fond......... 4.700'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 39.000'— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.410'— Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky ................. 26.000’— Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce ......................... 940'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 25. února 1930.
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XXXIV. úprava potoka Březnice 
vodním družstvem v Bílovi
cích, okres uherskohradištský.

Schválený vyšší náklad 
úpravy oproti rozpočtu 569.000"— Kč, 

zajištěnému úmluvou, která 
byla vyhlášena pod č. 68/
1926 Sb. z. a n................ 101.607"— Kč.

Vyšší náklad tento se uhradí:

'40o/oním příspěvkem stát
ního melioračního fondu 
v částce ......................... 40.643"— Kč,

-40%ním příspěvkem..zem
ským v částce................ 40.643"— Kč.

20%mm příspěvkem vod
ního družstva v částce 20.321"— Kč.
Udržování podniku jest zajištěno úmluvou, 

která byla vyhlášena pod č. 68/1926 Sb. 
z. a n.

Úmluva dojednána dne 8. března 1930.

XXXV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Chlumku, okres 

velkomeziříčský.

Rozpočtený náklad podniku 597.000"— Kč.
Udržovací fond ................. 10.000"— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ................. 179.100— Kč,

30% k udržovacímu fondu 
v částce ......................... 3.000"— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky . .<.............. 179.100"— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 26. února 1930.

XXXVI. Meliorační podnik II. 
vodního družstva v Lyžbicích, 

okres českotěšínský.
Rozpočtený náklad podniku 177.300"— Kč.
Udržovací fond...............   4.000"— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 53.190"— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 1.200"— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 53.190"— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 25. února 1930.

XXXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Malenovicích, 

okres frýdecký.
Rozpočtený náklad podniku 175.000"— Kč. 
Udržovací fond  ............... 3.000"— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky ................. 52.500"— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce ......................... 900"— Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 52.500"— Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

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

XXXVIII. Meliorační podnik vod
ního družstva ve Velké Kraši- 
Hukovicích, okres frýval- 

d o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... 483.000"— Kč
(úprava odpadů 30.000 
Kč, drenáž 453.000 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...................... 12.000"— Kč,
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