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, § 11.

Provedením tohoto nařízeni, jež nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se minister
stvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
se souhlasem účastněných ministerstev.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Staněk v. r,
Habrman v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

byli přijati do přípravné služby konceptní u.poli
tických, úřadů a náležejí do skupiny A v § 52 slu
žební pragmatiky vytčené, požívají titulu místo- 
držitelský (vládní) koncipient.

§2.

Místodržitelští (vládní) koncipienti, kteří vy
konali praktickou zkoušku předepsanou cis. naří
zením ze dne 10. října 1854, č. 262 ř. z., mohou býti 
prvním dnem měsíce následujícího po dnu, kdy 
zkoušku vykonali, jmenováni koncipisty.

Čís. 428.

Naří zení vlády republiky Československé 

ze dne 23. červenca 1419

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je přísluší ministru vnitra po do
hodě S ministrem financí.

o obchodu ranými brambory.

Ustanovení § 2 nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 18. června 1919, č. 337 Sb. 
z. a n., o obchodu ranými brambory, doplňuje se, 
jak následuje-^

§ 1.

Nákupní ceny raných bramborů domácí 
sklizně r. 1919 u producentů stanoví se za 1 kg 
takto:

1. do 1. srpna 1919............................ K 1'25,
2. od 2. srpna do 15. srpna 1919 , . K 0'90,
3. od 16. srpna do 31. srpna 1919 . . K 070,
4. od 1. září do 15. září 1919 . . . K tí-60.

Za rohlíčky stanoví se za 1 kg příplatek do
1. srpna 1919 . . .'..................... , K 0'30.
od 2. srpna do 15. září 1919.....................K 0’20.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti ihned.

Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r,
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r. 

Houdek v, r.

Čís. 429.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dae 17. července 1919 
o titulu konceptních praktikantů v politické 

službě,

§ 1.

Praktikanti ve smysiu či. II. služební pragma
tiky (zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.), kteří

Tusar v; r.
Švehla v. ť.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 430.

Zákon ze dne 22. července 1919 

o veřejných knihovnách obecních.

Z usnesení Národního shromážděni se na
řizuje:

§ 1.

Na doplnění a prohloubeni vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva zřizovány buďte politickými 
obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací na
učnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní 
hodnotu.

§ 2,

V politických obcích s národnostními menši
nami budiž zřízena i pro menšinu knihovna 
zvláštní nebo zvláštní odděleni knihovny vše
obecné, když tyto menšiny vykazuji aspoň 400 
osob podle posledního sčítání lidu, pokud se týče, 
když v obcícli těch je veřejná menšinová škola. 
Pro menšiny, nevyhovující těmto podmínkám, ale 
dosahující aspoň 10% všeho obyvatelstva, budiž 
zřízena vždy pro několik obcí knihovna společná, 
s poměrným příspěvkem každé zúčastněné obce. 
Bližší určí prováděcí nařízení. Nezřídí-li obec 
menšinovou knihovnu podle ustanovení tohoto zá
kona a prováděcího nařízení, jež k němu bude vy
dáno, může takovou knihovnu zříditi ministerstvo 
školství a národní osvěty samo na útraty obce.
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Úplně vybudovaná knihovna skládá se z půj
čovny knih. čítárny časopisů a knihovny pří
ruční.

§ 4.

Nařízením bude stanoven minimální program, 
který v obcích, kde jest aspoň obecná škola, má 
býti proveden nejdéle do jednoho roku, pokud 
však takováto obec nedosahuje počtu 400 obyva
telů, do dvou let od doby, kdy tento zákon vejde 
v platnost. Stejně bude stanovena lhůta, do které 
jest provésti minimální program v ostatních 
obcích.

§ 5.

Náklad na zřízení a udržování veřejné kni
hovny hradí’ politická obec jako řádné vydání 
obecní. Roční částka, jakou obec má věnovati to
muto účelu, bude určena nařízením. Při tom však 
jest zachovati zásadu, že náklad jest určován 
počtem obyvatelstva (příslušníků národnostní 
menšiny) a to ročně 30 h až 1 K za každého oby- 
vatelc (příslušníka národnostní menšiny).

§ 6.

Působí-li v obci, ve které má býti zřízena 
obecní veřejná knihovna, již nějaká knihovna, vy
hovující ustanovení § 1, může tato knihovna 
buďto

a) převzata býti obcí, nebo
b) zůstati dosavadnímu vlastníkovi, jemuž se 

dostane každého roku od obce subvence ve výši 
závazného obecního nákladu knihovního. Prová
děcí nařízení ustanoví, jak bude tato subvence roz
vržena na výlohy správní a na zakoupení nových 
knih, a upraví otázku vlastnictví, nově zakoupe
ných knih i jiného inventáře. V obou případech 
jest pak taková knihovna podrobena ustanovením 
tohoto zákona, zejména též co do správy.

§ 7.

Knihovnu řídí knihovní rada 4—Sčlenná, jak 
blíže určí nařízení; polovinu členů ustanovuje 
obecní zastupitelstvo z voličův obecních; k nim 
přistupuje jednatel místní komise osvětové a zby
tek přiberou tito členové kooptací z pravidelných 
vypůjčovatelů posledního období. Pokud veřejná 
knihovna v místě dosud nepůsobila a nebylo tudíž 
vypůjčovatelů, dlužno koioptovane členy vybrat! 
z místních osvětových pracovníků. Funkce členů 
knihovní rady json neplacené a trvají dva roky. 
Odpadne-li některý z členů knihovní rady, budiž 
na zbytek funkčního období ustanoven člen nový 
stejným způsobem, jakým došlo k členství 
uprázdněnému. Pro knihovnu menšinovou {i je-li 
Pouhým oddělením knihovny všeobecné), jest zří
dili zvláštní radu knihovní. Jejíž všichni členové 
musí býti příslušníky národnostní menšiny, pro 
niž knihovna se-zřizuje.

§8.

Práva a povinnosti knihovní rady, která se 
schází aspoň jednou za čtvrt roku, jsou:

a) aby jmenovala knihovníka a síly výpo
mocné a postarala se, aby jim vydržovatel kni
hovny poukázal odměnu, nebo plat podle § 9,

b) aby vedla finanční správu knihovny,

c) 'áby rozhodovala po návrhu knihovníkově
0 nákupu nových knih a vyřadění nevhodných,

d) aby ustanovila pravidla pro půjčování kn:h
1 používání čítárny a hájila zájmy knihovny vůči 
vydržovateli i ostatní veřejnosti,

e) aby o své činnosti podávala ročně písem
nou zprávu obecnímu zastupitelstvu.

Obecní zastupitelstvo je zavázáno, aby o 
umístění knihovny, zejména též o stavbě zvláštni 
budovy, dohodlo se předem s knihovní radou. 
Jestliže se shody nedocílí, rozhodne ministerstvo 
školství a národní osvěty.

§ 9.

Agendou knihovny pověří se zvláštní knihov
ník, který má v knihovní radě hlas poradní. V ob
cích, jež mají více než 10.000 obyvatelů, buď plat 
jich vyměřen tak, aby knihovník mohl se věnovati 
cele jen tomuto povolání, v ostatních obcích buď 
stanovena odměna dohodou.

§ 10.

Několik obcí může zříditi společnou knihovnu 
speciálního rázu v místě, o němž se dohodly. To 
však je nezbavuje závazků vůči knihovnám 
místním.

§ 11. ’

Dozor nad řádnou působností všech veřej
ných knihoven náleží ministerstvu školství a ná
rodní osvěty, které zřídí potřebné knihovní in
struktory a rozhoduje s konečnou platností o 
všech sporných otázkách veřejných knihoven. 
Zejména muže ministerstvo, neb úřad, jím k tomu 
zmocněný, shledá-li toho potřebu, rozpustit! kni
hovní radu, zříditi zatímní orgán náhradní, zba- 
viti členství jednotlivé členy knihovní rady a 
jmenovati nové její členy. Stejně může býti od
straněn i knihovník, jehož činnost by nevybova- 
vala účelu tohoto zákona.

§ 12. .

, Provedením tohoto zákona pověřuje še mi
nisterstvo školství a národní osvěty a minister
stvo vnitra.

T, G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Habrman v. r.


