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Výši služného obou správců stanoví státní 
obilní ústav se schválením ministerstva pro zá
sobování lidu.

§ 12.

Správcové obou skupin podřízeni jsou před
nostovi okresního obilního úřadu. Týž nechf 
pečuje o účelné spolupůsobení obou skupin.

Přednosta zastupuje okresní obilní úřad na 
venek a určuje v rámci těchto předpisů a jiných 
v tomto směru vydaných detailních příkazů bližší 
o obstarávání prací. — Nemohl-li by přednosta pro 
jakoukoliv déle trvající překážku svoji funkci za- 
stávati, učiní zemská politická správa další opa
tření za účelem substituce.

§ 13.
Okresní obilní úřad jest podřízen ohledně čin

nosti správní (§ 3) zemské politické správě a do
stává od ní bližší příkazy; ohledně činnosti ob
chodní (§ 4) jest podřízen zemskému obilnímu 
ústavu a vykonává jeho příkazy.

Pokud se jedná o záležitosti, jež týkají se 
obojí činnosti, postupuje zemská politická správa 
a zemský obilní ústav jakožto nadřízené úřady 
v dohodě.

Zemská politická správa, jakož i zemský obil
ní ústav jsou oprávněny dohlížeti na okresní obilní 
úřad v oboru své působnosti.

§ 14.

Zemský obilní ústav hradí veškeré osobní 
a věcné náklady, vyjma služného přednosty 
úřadu.

Pokud okresní obilní úřad obstarává ve smsr- 
slu § 5 ještě jiné úkoly kromě těch, kteréž v §§ 3 
a 4 jsou označeny, není povinností zemského 
obilního ústavu hraditi vyplývající z toho vyšší 
náklad.

§ 15.
Bližší předpisy o zřízení a vedení okresních 

obilních úřadů vydá státní obilní ústav se schvá
lením ministerstva pro zásobování lidu.

§ 16.
Výkonem jest pověřeno ministerstvo pro zá

sobování lidu.

§ 17.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá

šení. — Do zřízení okresních obilních úřadů budou 
obstarávat} jejich úkoly nadále okresní politické 
správy.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r.

Houdek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 478.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. srpna 1919
o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého 
dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek ne- 

knihovních.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Lhůta v čl. 1., 7. a 9. nařízení ze dne 10. dubna 

1919, čís. 185 Sb. z. a n., o soupisu jmění movitého 
dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek ne- 
knihovních, stanovená a nařízením ze dne 22. čer
vence 1919, čís. 416 Sb. z. a n„ do 15. srpna 1919 
prodloužená, prodlužuje se do 31. srpna 1919.

§ 2.
Ministerstvo financí se zmocňuje, aby v jed

notlivých, zvláštního zřetele hodných případech 
mohlo povoliti dodatečný soupisů po lhůtě v § 1 
ustanovené.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

a výkon ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r. Habnnan v. r.
Dr. Winter v. r. Stříbrný v. r.
Prášek v. r. Houdek v. r.
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Státní tiskárna v Praze.


