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Cis. 28.

Nařízení ministra pro zásobování lidu
ze dae 9. ledna 1919
o zřízení hospodářského svazu průmyslu
škrobového.
Na základě nařízení Národního výboru ze
dne 5. listopadu 1918, č. 20 sb. z. a n. nařizuje
se toto:
§ 1.
Dosavadní nařízení, předpisy a opatření vy
dané o působnosti válečného svazu průmyslu
škrobového ve Vídni, zejména nařízení minister
stva obchodu ze dne 6. října 1916, z. ř. č. 342,
zůstávají v platnosti,.pokud nejsou změněna nebo
doplněna následujícími předpisy.
§ 2.
Veškeří členové dosavadního válečného ho
spodářského svazu průmyslu škrobového ve
Vídni, pokud závod dotyčný leží v území státu
československého, tvoří hospodářský svaz prů
myslu škrobového se sídlem v Praze.
§3.
Hospodářský svaz průmyslu škrobového pře
jímá veškery úkoly dosavadního svazu na území
v § 2. uvedeném a pro přechodnou dobu do mí
rových poměrů.
§ 4,
Orgány svazu jsou:
a) valná hromada,
b) správní výbor,
c) vládní komise.
§ 5.
Valná hromada sestává ze zástupců všech
podniků ke svazu náležejících.

§ 6.
Správní výbor sestává z 11 členů, které jme
nuje ministerstvo pro zásobování lidu z kruhů:
podniků škrobárenských (5), zemědělců (3), a
spotřebitelů (3). Výbor volí ze svého středu
předsedu, 2 místopředsedy a jednatele, kteréžto
funkcionáře schvaluje ministerstvo. Výbor má
právo s jeho souhlasem kooptovati další členy
z kruhů odborných.
|
§ 7.
Ministerstvo pro zásobování lidu jmenuje pro
svaz vládní komisi. Komise ta sestává z 5 členů,
již volí ze svého středu předsedu a jednatele,
kteří zastupují komisi a provádějí její usnesení a
opatřdní. Komise jest orgánem dozorčím a jako
takový má dozírat! na správu, obchodní vedení a
všechna odvětví činnosti svazu. Komise usnáší se
většinou hlasů, při rovnosti rozhoduje hlas před
sedy. Členové komise mají právo účastniti se
všech schůzí a jednání výboru i valné hromady.
§8.

.

’
Pokud nebude působnost valné hromady a
správního výboru upravena zvláštním nařízením,
platí v tom směru předpisy nařízení v § 1 uve
deného.
'
§9.
Nařízení toto nabývá působnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Raším v. r.
Kloíáč v. r.
Dr. Winter v. r.
. Habermann v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
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