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§ 4.
Předseda zemského správního výboru má
roční plat 20.000 K, členové 12.000 K z prostředků
zemských.
§ 5.
Jinak platí pro zemský správní výbor před
pisy zemského zřízení a instuikce pro zemský
výbor usnesená sněmem království Českého.
Změny této insrukce, o nichž se usnese zemský
správní výbor, schvaluje Národní shromáždění.

§ 6.
Zemští úřednici a zřízenci budou převzati na
účet zemského fondu do služeb státu česko
slovenského za výhrady předpisů zákona o pře
vzetí státních úředníků a zřízenců, který bude
vydán Národním shromážděním.
š 7.
Národnímu shromáždění se vyhrazuje převzíti jednotivá odvětví zemského správního vý
boru do správy státní.
Zákon teno nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Ant. Švehia v. r.
Dr. K- Kramář v. r.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Čís. 39.
Zákon ze dne 13. listopadu 191S
o rozpuštění sboru obecních starších hlavního
města Prahy a zřízení správního sboru.

§ 1.
Sbor obecních starších hlavního města Prahy
se rozpouští, poněvadž resignacemi a úmrtím se
stal nynější sbor obecních starších nezpůsobilým
k usnášení.
§ 2.
Na jeho místo ustanovuje se správní sbor
hlavního města Prahy, jehož pravomoc a působ
nost jést táž, jaká obecním řádem pražským ze
dne 27. dubna 1850, č. 85 z. z. a v. v. a ostatními
příslušnými zákony vyhrazena jest sboru obec
ních starších hlavního města Prahy.
§ 3.
Správní sbor hlavního města Prahy má 49
členů, jmenovaných státní, mocí výkonnou.
§4.
;Správní sbor hlavního města Prahy volí se
svého středu lóčlennou městskou správní radu,
jejíž právomoc a působnost jest táž, jaká obec
ním řádem pražským ze dne 27. dubna 1850, č. 85
z. z. a v. v. a ostatními příslušnými zákony yyhražena jest radě městské.

Správní sbor hlavního města Prahy volí ze
svého středu tři náměstky. Předsedu jmenuje
Národní výbor.

§ 6.
Aby správní sbor hlavního města Prahy
činiti mohl platná usnesení, musí nejméně
24 členů sboru schůze se súčastniíi.
§ 7
Má-li se obecní majetek nebo statek vyšší
ceny 20.000 K zciziti, pachtovní smlouva o roční
činži vyšší- 2000 K nebo na více než 6 let uza
vřití, má-li se půjčkou, zástavou nebo rukojemstvím uvaliti na obec nebo ústavy obecní zá
vazek nový, k tomu všemu jest třeba, aby byly
přítomny dvě třetiny členů správního sboru
a aby pro to hlasovalo nejméně 25 členů sboru.
(Zákon ze dne 22. března 1889, č. 20 z. z.)
§'

8.

Aby městská správní rada hlavního města
Prahy činiti mohla platná usnesení, potřebí jest,
aby bylo přítomno nejméně 8 členů a v případech
§§ 123. a 124. obecního řádu pražského ze dne
27. dubna 1850 nejméně 12 jejích členů.
§ 9.
Do správních a dozorčích rad obecních
ústavů a podniků, jakož i do poradních komisí
mohou být povoláni též obyvatelé pražští, kteří
nejsou členy Správního sboru hlavního města
Prahy, při čemž co do otázky, jak toto povolání
státi se má, jest se říditi dosavadními předpisy.
§• 10.
Zákon tento vstupme ihned v účinnost.
Dr. Frant. Soukup v. r. Dr. K. Kramář v. r.
Ant. Švehia v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.
Čís. 40.
Zákon 20 dne 13. listopadu 1913
o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro
správu pošt, telegrafů a telefonů.
Národní výbor nařizuje:

§ 1.
Z úřadu ministerstva pro správu obchodu,
průmyslu a živností vylučují se pošty, telegrafy
a telefony a zřizuje se pro tento ohoř správy,
zvláštní úřad (ministerstvo) pro správu pošt,
telegrafů a telefonů.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinností dnem vy
hlášení.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. K. Kramář v. r.
Dr. Frant, Soukup v. r.
Ant. Švehia v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Z místodržitelské knihtiskárny v Praze.

