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Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 13. října 1930

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melíoračního 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. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 

družstva v Teplýšovicích, okres 

b e 11 e š o v s k ý.

Rozpočtový celkový náklad
podniku .............................  392.300 • Kc,
(drenáž 378.500 Kč, opa
tření projektu 13.800 Kč)

Udržovací fond..................... 11.200 Kč.

Příspěvek státního melíoračního fondu:
30% na drenáž až do částky 113.550'— Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce .............  3.360 — Kč,

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

Příspěvek zemský:
25% na drenáž až do částky 94.625'— Kč,
25% na opatření projektu . . 3.450'— Kč.

25% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 2.800 — Kč.

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

Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

II. M e 1 i o r á č n í podnik vodního 
družstva v Dobřejovicích- 

H o s í n ě, okres českobudějovický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 2,113.200 Kč,
(úprava potoka a odpadů 
672.300 Kč, meliorace 
1,435.600 Kč, opatření pro
jektu pro práce úpravní 
750 Kč, opatření projektu 
pro meliorace 4.550 Kč).

Udržovací fond ................... 60.000 Kc,
(udržování úpravy potoka a 
odpadů 26.000 Kč, udržování 
meliorací 34.000 Kč).

Příspěvek státního melíoračního fondu:

40% na úpravu potoka a od
padů až do částky..............

30% na meliorace až do částky
40% na opatření projektu pro 

práce úpravní ............. ...•
30% na opatření projektu pro 

meliorace ............... ........
40% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce ....
30% na udržování meliorací 

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

Příspěvek zemský:

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

20% na meliorace až do částky

268.920 Kč, 
430.680 Kč,

300 Kč,

1.365 Kč,

10.400 Kč,

10.200 Kč.

201.690 Kč, 
287.120 Kč, 
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30% na opatření projektu pro
práce úpravní................... 225 Kč,

20% na opatření projektu pro 
meliorace ........................... 910 Kč,

30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce . .. 7.800 Kč,

20% na udržování meliorací
v částce.......................   6.800 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

III. Meliorační podnik vodního 
družstva v M a r k v a r t i c í c h, 

okres č e s k o k r u m 1 o v s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 222.535 Kč,
(drenáž 213.288 Kč, opa
tření projektu 9.247 Kč).

Udržovací fond....... 3.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu :
30% na drenáž až do částky 63.986 Kč,
30% k udržovacímu fondu

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

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

Příspěvek zemský:
25% na drenáž až do částky 53.322 Kč,
25% na opatření projektu . . . 2.311 Kč,
25% k udržovacímu fondu

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930..

IV. úprava potoka Kačky ve 
Spořících, okres chomutovský,

II. a III. díl.

Schválený vyšší náklad II. 
dílu úpravy .......................... 13.377'20 Kč.

Rozpočtený náklad III. dílu
úpravy ................................. 181.900'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k vyššímu nákladu II. 

dílu a k stavebnímu nákla
du III. dílu úpravy až do 
částky .......................   87.875'— Kč.

Příspěvek zemský:
35% k vyššímu • nákladu II. 

dílu a k stavebnímu ná
kladu III. dílu úpravy až do 
částky ............................... 68.347'— Kč.

Zbytek vyššího nákladu II. dílu a staveb
ního nákladu III. dílu uhradí obec Spoříce.

III. díl úpravy udržován bude z výnosu udr
žovacího fondu, který byl zřízen v částce
60.000 Kč pro I. a II. díl úpravy, úmluva uve
řejněna pod č. 143/1924 a pod č. 183/1926 Sb. 
z. a n.

Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930,

V. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Lhotě Rabš týnské, 

okres C h r u d i m s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 187.750 Kč,
(drenáž 180.250 Kč, opa
tření projektu 7.500 Kč).

Udržovací fond...................... 4.200 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
25% na drenáž až do částky 45.062 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.050 Kč.
Výlohy projektní podpořilo ministerstvo ze

mědělství zvlášť z úvěrní položky „meliorace".

Příspěvek zemský:
20% na drenáž až do částky 36.050 Kč,
20% na opatření projektu . . 1.500 Kč,
20% k udržovacímu fondu

v částce ............................. 840 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

VI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Lužanech, okres 

jičínský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 1,293.300 Kč,
(úprava Studeneckého po
toka a odpadů 170.900 Kč, 
drenáž 1,122.400 Kč).

Udržovací fond..................... 26.500 Kč,
(udržování úpravy potoka a 
odpadů 10.500 Kč, udržo
vání drenáže 16.000 Kč).
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Příspěvek státního melíoračního fondu:
85% na úpravu'potoka a od

padů až do částky.............. 59.815. Kč,
25% na drenáž až do částky 280.600 Kč,
35% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce . .. 3.675 Kč,
25% na udržování drenáže

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

Příspěvek zemský:
25% na úpravu potoka a od

padů až do částky.............. 42.720 Kč,
15% na drenáž až do částky 168.360 Kč,
25% na udržování úpravy po

toka a odpadů v částce .... 2.625 Kč,
15% na udržování drenáže

v částce .. .......................... 2.400 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

VIL Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Po novicích, 

o k r es jičínský.

Rozpočtený náklad podniku . . 387.000 Kč.
Udržovací fond..................... 5.000 Kč.

Příspěvek státního melíoračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až

áo částky........................... 96.750 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce ...........   1.250 Kč.

Příspěvek zemský:
15% k stavebnímu nákladu 

až do částky ..................... 58.050 Kč,
15% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

Vlil. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Psinicích, okres 

j i č í n s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
Podniku ............................. 795.000 Kč,
(úprava odpadů 120.000 Kč, 
drenáž 675.000 Kč).

Udržovací fond..................... 18.000 Kč,
(udržování úpravy odpadů
10.000 Kč, udržování drená
že 8.000 Kč).

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

částky.................. 42.000 Kč,
25% na drenáž až do částky 168.750 Kč,
35% na udržování úpravy od

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

v částce . ............................ 2.000 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do

částky ............................... 24.000 Kč,
15% na drenáž až do částky 101.250 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce....... 2.000 Kč,
15%, na udržování drenáže 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1930.

IX. úprava řeky M a 1 š e v K a p 1 i c i, 
okres kapličky.

Schválený náklad podniku . . 660,869'08 Kč. 
Udržovací fond . . .•............. . 85.000'— Kč.

Příspěvek státního melíoračního fondu: 
40% k stavebnímu nákladu . . 264.267’63 Kč, 
40% k udržovacímu fondu . . 14.000’— Kč

Příspěvek zemský:
40% k stavebnímu nákladu 264.2S7'63 Kč, 
40% k udržovacímu fondu . . 14.000'— Kč.

Příspěvek okresu kaplického:
20% k stavebnímu nákladu 132.133'82 Kč, 
20% k udržovacímu fondu . . 7.000'— Kč.

Kromě toho uhradí okres rozdíl nákladu na 
most dřevěný a na most železobetonový v část
ce 106.964'01 Kč, poněvadž do nákladu pod
niku pojat byl toliko náklad na stavbu mostu 
dřevěného.

Úmluva dojednána dne 22. března 1930.
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X. Dílčí úprava potoka č e r n e- 
ckého a odvodnění obce v Míře-' 

n i c í c h, okres klatovský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku .............................
(úprava potoka a odvod
nění obce 171.211'40 Kč, 
opatření projektu 9.758 60 
Kč).

Udržovací fond.....................

180.970 Kč,

6.000 Kč.

XII. MělioračnípodniklI. vodní!? o 

družstvav Nepasicích, okreskrá- 
lovéhradecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... -v-
(úprava odpadů 23.850 Kč, 
drenáž 243.350 Kč).

Udržovací fond................... ..
(udržování úpravy odpadů 
3.550 Kč, udržování dre- 
náže 3.750 Kč).

267.200'— Kč,

7.300'— Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% k stavebnímu nákladu 
až do částky .....................

35% na opatření projektu ..
35% k udržovacímu fondu 

v částce ...........................

59.923'50 Kč, 
3.415'50 Kč,

2.100 — Kč.

Příspěvek zemský:

35% k stavebnímu nákladu až
do částky...........................

35% na opatření projektu. . .
35% k udržovacímu fondu 

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

59.924'50 Kč, 
3.415'50 Kč,

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

vacího fondu uhradí obec Mířenice.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Drahobudicích, 

okres kolínský.

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do
částky ............................... 8.347 Kc,

25°/ na drenáž až do částky 60.837 Kc,

35% na udržování úpravy od
padů v částce............. •••

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

1.242'50 Kč, 

937'50 Kč,

Příspěvek zemský:

15% na úpravu odpadů až
do částky .........................

15% na drenáž až do částky
15% na udržování úpravy od

padů v částce ...................
15% na udržování drenáže 

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

3.577'50 Kč, 
36.502'50 Kč,

532'50 Kč,

562'50 Kč,
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. dubna 19o0.

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti rozpočtenému 
nákladu, který zajištěn byl 
úmluvou vyhlášenou pod č.
230/1925 Sb. z. a n., činí . . 92.066'47 Kc.

Příspěvek státního melioračního fondu. 

30% k vyššímu nákladu .... 27.619 95 Kč.

Příspěvek zemský:

20% k vyššímu nákladu .... 18.413 30 Kč.
Zbytek vyššího nákladu uhradí vodní druž

stvo.
Udržování podniku jest zajištěno úmluvou, 

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

Úmluva dojednána dne 26. dubna 1930.

XIII. úpravapotokaOlšovkyvobci 
Nedělištích, okres králové

hradecký.

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

Udržovací fond ...................

190.000'— Kč, 
8.500'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 76.000 Kc,

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

fondu
.400'— Kč,

Příspěvek zemský.:

30% k stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 57.000'— Kč,
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80% k udržovacímu fondu 
v částce  ....................... 2.550.— Kč.

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

Úmluva dojednána dne 7. dubna 1980.

XIV. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva pro Třebechovice- 
J e n í k o v i c e, okres králové

hradecký.

Schválený celkový náklad
podniku ............................. 312.169'60 Kč,
(úprava hlavního odpadu 
pro podnik původní 
94.158'01 Kč, úprava hlav
ního odpadu pro podnik 
dodatečný 28.140'61 Kč, 
drenáž podniku původního 
185.029'27 Kč, drenáž pod
niku dodatečného 4.841'71 
Kč).

Udržovací fond..................... 47.000'— Kč,
(udržování úpravy hlav
ního odpadu 21.600 Kč, 
udržování drenáže 25.400 
Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu: 

30% na úpravu hlavního od
padu pro podnik původní 
i dodatečný ..................... 36.689'60 Kč,

20% na drenáž podniku pů
vodního i dodatečného .... 87.974'20 Kč,

30% na udržování úpravy
hlavního odpadu .............. 6.480'— Kč,

20% na udržování drenáže . . 5.080'-— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu hlavního od
padu pro podnik' původní 28.247'40 Kč,

20% na úpravu hlavního od
padu pro podnik dodatečný 5.628'14 Kč,

20% na drenáž podniku pů
vodního ............................. 37.005'85 Kč,

15% na drenáž podniku do
datečného ........................... 726'26 Kč,

20% na udržování úpravy
hlavního odpadu.............. 4,320'— Kč,

15% na udržování drenáže . . 3.810'— Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. dubna 1930.

XV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Horkách u Bakova 
nad J i z ., okres mnichovo- 

hradišťský.

■Rozuočtený celkový náklad
podniku .......................... 4,202.825 Kč,
(úprava potoka Kopr- 
nického a odpadů 
1,830.490 Kč, meliorace 
2,372.335 Kč).

Udržovací fond................. 115.100 — Kč,
(udržování úpravy poto
ka a odpadů 73.700 Kč, 
udržování meliorací 
41.400 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka a
odpadů až do částky . .. 732.196 — Kč,

30% na meliorace až do
částky ........................... 711.700 Kč,

40% na udržování úpravy
potoka a odpadů v částce 29.480' — Kč,

30% na udržování melio
rací v částce . . .............. 12.420— Kč,

Příspěvek zemský :

30% na úpravu potoka a
odpadů až do částky . .. 549.147 — Kč,

20% na meliorace až do
částky ........................... 474.467 — Kč,

30% na udržování úpravy .
potoka a odpadů v částce 22.110'— Kč,

20% na udržování melio
rací v částce ................. 8.280 — Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XVI. Meliorační podnik II. vod
ního družstva pro Rynoltice 
a okolí, okres Německé J ablonné.

Schválený celkový náklad
podniku ...........................  147.167 47 Kč,
(úprava potoka Jitrav- 
ského 5.088'39 Kč, drenáž 
142.079'08 Kč).

Udržovací fond .................... 2.300 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
30% na úpravu potoka . ..,. 1.526 52 Kč,
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80% na drenáž..................... 42.623'73 Kč,
30% k udržovacímu fondu .. 690'— Kč.

Příspěvek zemský:

30% na úpravu potoka........ 1.526'50 Kč,
20% na drenáž .....................  28.415'82 Kč,
20% k udržovacímu fondu .. 460'— Kč,

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

Úmluva dojednána dne 16. dubna 1930.

XVII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva pro závlahu
luk v Novém Bydžově, okres týž.

Rozpočtený náklad podniku 211.500 Kč.
Udržovací fond..................... 14.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% k stavebnímu nákladu 
až do částky ..................... 52.875 Kč,

25% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 3.500 Kč.

Příspěvek zemský:

15% k stavebnímu nákladu 
až do částky.................... 31.725 Kč,

15% k udržovacímu fondu 
v částce ............................. 2.100 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XVIII. Meliorační podnik II. vod
ního družstva ve Volči, okres 

pardubický.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ................. ........... 711.500 Kč,
(úprava odpadů 81.500 
Kč, meliorace 596.000 Kč, 
úprava hospodářské nádrže
34.000 Kč).

Udržovací fond..................... 16.500 Kč,
(udržování úpravy odpadů
7.000 Kč, udržování melio- 
rací 6.500 Kč, udržování 
hospodářské nádrže 3.000 
Kč).

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

částky................................. 28.525 Kč,
25% na meliorace a úpravu 

hospodářské nádrže až do 
částky ............................... 157.500 Kč,

35% na udržování úpravy od
padů v částce ................. 2.450 Kč,

25% na udržování meliorací 
a hospodářské nádrže 
v částce ............................. 2.375 Kč.

Příspěvek zemský:
25% na úpravu odpadů až do 

částky ............................. 20.375 Kč,
20%' na meliorace až do 

částky ............................... 119.200 Kč,
10% na úpravu hospodářské

nádrže až do částky.......... 3.400 Kč,
25% na udržování úpravy 

odpadů v částce ................ 1.750 Kč,
20% na udržování meliorací

v částce ............................. 1.300 Kč,
10% na udržování hospo

dářské nádrže v částce .. 300 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

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

XIX. Meliorační podnik vod
ního družstva Skytal y-G ohla- 
Vrbička, okres podbořanský.

Rozpočtený náklad podniku 418.100 Kč.
Udržovací fond...................   7.200 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu 

až do částky................. 104.525 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
15% k stavebnímu nákladu 

až do částky.................. . 62.715 Kč,
15% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 1.080 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1930.
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XX. Meliorační podnik II. vod
ního družstva v Olešnici, okres 

Rychnov n. Kněž.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 106.000 Kč,
(úprava odpadů 23.800 Kč, 
drenáž 82.200 Kč).

Udržovací fond .................... 4.500 Kč,
(udržování úpravy odpadů 
3.300 Kč, udržování dre- 
náže 1.200 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

35% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 8.330 Kč,

25% na drenáž až do částky 20.550 Kč,
35% na udržování úpravy od

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

v částce .................  300 Kč.

Příspěvek zemský:

25% na úpravu odpadů až do 
částky ............................... 5.950 Kč,

20% na drenáž až do částky 16.440 Kč,
25% na udržování úpravy od

padů v částce . .................. 825 Kč,
20% na udržování drenáže 

v částce ............................. 240 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXI. Meliorační podnik vodního 
družstva v Babicích, okres 

říčanský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 616.000 Kč,
(úprava odpadů 8.000 Kč, 
drenáž 608.000 Kč).

Udržovací fond..................... 10.000 Kč,
(udržování úpravy odpadů 
1.750 Kč, udržování drenáže 
8.250 Kč).

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

částky ............................... 2.400 Kč,
30% na drenáž až do částky 182.400 Kč,

30% na udržování úpravy od
padů v částce .................... 525 Kč,

30% na udržování drenáže 
v částce .............................. 2.475 Kč.

Příspěvek zemský:
20% na úpravu odpadů až do 

částky ............................... 1.600 Kč,
20% na drenáž až do částky 121.600 Kč,
20% na udržování úpravy od

padů v částce.....................  350 Kč,
20% na udržování drenáže

v částce ........................... 1.650 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXII. Meliorační podnik vodního 
družstva v Jankově, okres 

s e d 1 č a n s k ý.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 698.800 Kč,
(úprava odpadů 17.500 Kč, 
drenáž 681.300 Kč).

Udržovací fond ..................... 12.500 Kč,
(udržování úpravy odpadů
I. 500 Kč, udržování drenáže
II. 000 Kč).

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

částky .......................  7.000 Kč,
30% na drenáž až do částky 204.390 Kč,

40% na udržování úpravy
odpadů v částce ............ 600 Kč,

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

Příspěvek zemský:
25% na úpravu odpadů až 

do částky ........................... 4.000 Kč,
25% na drenáž až do částky 170.000 Kč,

25% na udržování úpravy od
padů v částce....... 375 Kč,

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 11. dubna 1930.
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XXEI. M e 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva v Klokotech, okres 

táborský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ......................... . 1,883.000 Ke,
(úprava odpadů 133.700 Kč, 
dx-enáž 1,749.300 Kč).

Udržovací fond ..................... 33.000 Kč,
(udržování úpravy odpadů 
6.600 Kč, udržování dre- 
náže 26.400 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu

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

30% na dx-enáže až do částky
40% na udržování úpravy od

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

53.480 Kč, 
524.790 Kč,

2.640 Kč, 

7.920 Kč.

40.110 Kč, 
437.325 Kč,

1.980 Kč,

6.600 Kč.

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

Příspěvek zemský:

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

25% na drenáž až do částky
30% na udržování úpravy od

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

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

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

XXIV. M e 1 i o r a č n í podnik B i a t- _ 
sk.ého vodního družstva v Zálšx 

u Veselí nad Lužnicí, okres 
třeboňský. (II. d í 1.)

Rozpočtený náklad podniku . 1,400.000 Kč.
Udržovací fond ..................... 70.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až
do částky . ......................... 560.000 Ke,

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

Úmluva dojednána dne 25. dubna 1930.

XXV. Meliorační podnik vodního 
družstva v Arnultovicích, 

okres Ústí n. Lab.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 1,086.000 Kc,
(úprava potoka Osterbachu 
a odpadů 255.700 Kč, dre
náž 830.300 Kč).

Udržovací fond ..................... 31.000 Kč,
(udržování úpravy potoka a 
odpadů 11.000 Kč, udržo
vání drenáže 20.000 Kč).

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu potoka a od
padů až do částky............. 102.280 Kc,

30% na drenáž až do částky .

40% na udržovací úpravy po
toka a odpadů v částce . ..

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

249.090 Kč, 

4.400 Kč, 

6.000 Kč.

Příspěvek zemský:
30% na úpravu potoka a od

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

30% na udržování úpravy po
toka a odpadů v částce . ..

76.710 Kč, 
166.080 Kč,

3.300 Kč, 

4.000 Kč.

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

fondu

Příspěvek zemský:

28.000 Kč.

40°/„ k stavebnímu nákladu až
do částky........................... 560.000 Kc,

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

fondu
28.000 Kč.

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 16. dubna 19o0.

XXVI. Meliorační podnik vodního
družstva v Mentouru, okres vy- 

sokomýtský.

Schválený vyšší náklad pod
niku oproti rozpočtenému 
stavebnímu nákladu 994.940 
Kč, zajištěnému úmluvou, 
ktei’á byla vyhlášena pod 
č. 68/1926 Sb. z. a n., činí 
(úprava odpadů 20.492 15 
Kč, úprava hospodářské ná
drže 24.384'86 Kč, melio- 
race 14.469'08 Kč).

59.346 09 Kč,
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Příspěvek státního melioračního fondu:

40% na úpravu odpadů a hos
podářské nádrže................ 17.950‘80 Kč, -

Sbírka zákonů a

30% na rneliorace ............... 4.840'72 Kč.

Příspěvek zemský:
80% na úpravu odpadů .... 6.147'60 Kč,

20% na úpravu hospodářské
nádrže ............................... 4.877'— Kč,

20% na rneliorace................; 2.893'80 Kč.
Zbytek vyššího nákladu podniku uhradí 

vodní družstvo.
Udržování podniku jest zajištěno úmluvou, 

která byla vyhlášena pod č. 68/1926 Sb. z. a n.
úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXVII. Melioračnípodnikvodního 
družstva v K u n č i c í c h, okres

žamberský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 227.880 Kč.

Udržovací fond 3.300 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 68.364 Kč,

30% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 990 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 56.970 Kč,

25% k udržovacímu fondu
v částce .............................. 825 Kč.

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

úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXVIII. M e 1 i o r a č n í podnik vod
ního družstva v Prosetí n-L ouka- 

C r h o v, okres boskovický.

Rozpočtený náklad podniku . . 178.000 Kč.
Udržovací fond ..................... 5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

ďo částky........................... 53.400 Kč,

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

nařízení, č. 85®.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ...................... 44.500 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXIX. Dílčí úprava potokůKřtin- 
ského, Jedovnického a Bukoví ir

ského v obci Krtinách, okres
brněnský.

Rozpočtený náklad podniku . . 460.000 Kč.
Udržovací fond ..................... 18.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
45% k stavebnímu nákladu až 

ďo částky ........................... 207.000 Kč,
45% k udržovacímu fondu

v částce ............................. 8.100 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu 

až do částky .............  138.000 Kč,
80% k udržovacímu fondu 

v částce .............................. 5:400 Kč:
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obec Krtiny.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXX. Meliorační podnik vodního 
družstva ve Starém H o b z í, okres

d a č i c k ý.

Rozpočtený náklad podniku . . 300.000 Kč.
Udržovací fond...................... 6.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky ........................... 90.000 Kč,
30% k udržovacímu fondu

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

Příspěvek zemský :
25% k stavebnímu nákladu

až do částky ..................... 75.000 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 19. března 1930.
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XXXI. Meliorační podnik pro sce- 
lovací obvod obcí Lutopecnů a 

Měr útek, okres kroměřížský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 165.000 Kč,
(úprava potoka Věžeckého 
a mlýnského náhonu
185.000 Kč, úprava brodidla
80.000 Kč).

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

Příspěvek státního melioračního fondu:
35% k stavebnímu nákladu až

do částky :......................... 57.750 Kč,
35% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 4.550 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až 

do částky........................... 33.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 2.600 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí obce Lutopecny a Mě- 
růtky.

Úmluva dojednána dne 22. března 1930.

XXXII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Bavorech, 

okres mikulovský.

Rozpočtený náklad podniku .. 129.000 Kč.
Udržovací fond ...................... . 4.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 32.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu

až do částky .....................  . 25.800 Kč,
20% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. dubna 1980.

XXXIII. M e 1 i o r'a č n í podnik vod
ního družstva v Rancířově, 

okres moravskobudějovický.

Rozpočtený náklad podniku .. 1,017.000 Kč.
Udržovací fond...................... 23.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 1
25% k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 254.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu 

v částce ............................. 5.750 Kč.

Příspěvek zemský:
25% k stavebnímu nákladu až

do částky.......................... 254.250 Kč,
25% k udržovacímu fondu

v částce ............................. 5.750 Kč.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXXIV. Meliorační podnik vod
ního družstva v Radešínské 

Svratce, okres Nové Město na 
Moravě.

Rozpočtený náklad podniku . . 438.000 Kč,
Udržovací fond ................. . 10.000 Kč,

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 131.400 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

Příspěvek zemský:
30%, k stavebnímu nákladu až

do částky ........................... 131.400 Kč,
30%o k udržovacímu fondu 

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

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

XXXV. Meliorační podnik v o d n í ho
družstva v Pískově, okres 

šternberský.

Rozpočtený náklad podniku . . 448.500 Kč.
Udržovací fond ..................... 11.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30 %0 k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 134.550 Kč,
30%, k udržovacímu fondu 

v částce ............................... 3,300 Kč.

Příspěvek zemský:
25%, k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 112.125 Kč,
25%, k udržovacímu fondu 

v částce ................,............ 2.750 Kč.
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Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

úmluva dojednána dne 9. dubna 1880.

XXXVI. Melioražní podnik vod
ního družstva v Pozdatíně, 

okres třebíčský.

XXXVIII. Meliorační podnik 
II. vodního družstva v Nové Vsi, 

okres frýdecký.

Rozpočtený celkový náklad
podniku ........................... 334.000 Kč.

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

Rozpočtený náklad podniku .. 298.000 Kč.
Udržovací fond ..................... 5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

30% k stavebnímu nákladu až 
do částky ...........................  89.400 Kč,

80% k udržovacímu fondu
v částce ............................. 1.500 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až 

do částky . .......................... 89.400 Kč,
80% k udržovacímu fondu

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXXVII. Meliorační podnik vod
ního družstva v Kyjovicích- 

Bohunicích, okres znojemský.

Rozpočtený celkový náklad
podniku................................. 347.000 Kč,
(úprava betonového potrubí
59.000 Kč, drenáž 288.000 
Kč).

Udržovací fond ..................... 4.500 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:

25% na úpravu betonového
potrubí až do částky .... 14.750 Kč,

25% na drenáž až do částky 72.000 Kč,
25 %- k udržovacímu fondu

v částce ............................. 1.125 Kč.

Příspěvek zemský:
25% na úpravu betonového

potrubí až do částky .... 14.750 Kč,
20% na drenáž až do částky 57.600 Kč,
20% k udržovacímu fondu

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 19. března 1930.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 100.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu

v částce  ............. 1.800 Kč.

Příspěvek zemský:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 100.200 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 7. dubna 1930.

XXXIX. Meliorační podnik 
II. vodního družstva ve Ful- 

stejně, okres krnovský.

Rozpočtený náklad podniku . 235.000 Kč.
Udržovací fond ..................... 5.000 Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
30% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 70.500 Kč,
30% k udržovacímu fondu 

v částce  ............ 1.500 Kč.

Příspěvek zemský:
20% k stavebnímu nákladu až

do částky........................... 47.000 Kč,
20% k udržovacímu fondu

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

vacího fondu uhradí vodní družstvo.
úmluva dojednána dne 16. dubna 1930.

XL. úprava hraničního potoka 
Hrozovského („G rossebac h“) 

v Moravském Pelhřimově, okres 
krnovský.

Rozpočtený náklad podniku, 
pokud připadá na stranu 
československou ............... 250.000 Kč.

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