1075

Ročník .1919,

Sbírka zákoutí a nařízení
sísMo

eesi£€iš!ov.ei!^l£.<étit©.

částka CXLSI.

Vydána dne 31. prosince 1919.

Obéali: (Čí*. 669.—675.) 669. Zákoa o ye^etií státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920. —
670. Zákon, kterým se mění články L, in. a V. finančního zákona republiky Českosloven ká pro rok
19 Í9, ze dne 27. června 1919, č. 41* Sb. z. a a. — 671. Nařízení, kterým prodlužuje se íičinnost naří
zení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83, a ze dne 9. února
1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubaa 1919,
č. 77 (3076 pres.), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576—1 pres.), o ochianě nájemců. — 672. Nařízení
o příročí pro živnostníky vilkou paikozené. — 673. Nařízení, kterým se prodlužuje příroéí podle naří
zení ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a a. — 874. Nařízení, jímž' se prodiužuje působnost naří
zení ze dne 24 dubna 1919, č. 258 Sb. z. a m. — 675. Nabízení o zachování služebních poměrů pod
léhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů.

Cis. 669.
Zákon ze dne 13. prosince 1919,
o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna
do 29. února 1920.
§ 1.

Vláda se zmocňuje, by vybírala daně, dávky
a poplatky, jakož i jiné státní důclvody po dobu
od 1. ledna do 29. února 1920, podle platných
ustanovení.
Státní výdaje na tuto dobu buďtež lirazeny
podle potřeby ua základě úvěrů, vládním návrhem
finančního zákona pro rok 1920 požadovaných na
vrub státního rozpočtu, který cestou zákonodár
nou na rok 1920 stanoven bude.
§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby opatřila peníze pro
veškeré státními příjmy nelirazené státní výdaje
pro dobu od 1. ledna do 29. února 1920 až do
obnosu 450 mlíkům korun úvěrními operacemi.
§ 3.

Ministr financí se zmocňuje, by mohl v roce
1920 bez předchozího schválení Národního shro
máždění, ale na dodatečné ospravedlnění:
nemovitý státní majetek až do celkového ob
nosu 1,000.000 K zciziti, pakliže odhadní cena jed.
notlivého předmětu nepřesahuje 50.000 K;
nemovitý státní majetek služebnostmi až do
celkové hodnoty 200.000 K zatížit!, jestliže hodnota
propůjčovaného .práva v jednotlivém případu
50.000 K nepřevyšuje;
nemovitý státní majetek stavebními právy
zatížit;.

§ 4.
Provedení tohoto zákona, který nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.
Čís. 679.
Zákon ze dne 18. prosince 191®,
kterým se mění články !., Ifl. a V. finančního zá
kona republiky Československé pro rok 1919, ze
dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.
Články. I., III. a V. finančního zákona ze dne
27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n., se mění a mají
toto nové znění:
Článek I.
Veškeré státní výdaje pro
r®k 1919 .stanoví se sumou . . . 8.615,345.792 K,
z toho připadá na řádné výdaje . 2.609,823.719 K.
na mimořádné.......................... 6.005,522.073 K.
Článek III.
K hrazení státních potřeb
v či I. uvedených ustanovují se
příjmy sumou.......................... 3.709,754.500 K,
z toho připadá na řádné příjmy . 2,613,667.502 K,
a na mimořádné ....... 1.096,086.998 K.
Státní potřeby těmito příjmy nehrazené
uhradí se výnosem úvěrních operací naznačených
v 51. V.
■Článek V.
Vláda se zmocňuje, by opatřila peníze pro
veškeré, státními příjmy nehrazené státní výdaje
až do 4.906,000.000 K úvěrními operacemi.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r._____ Sountág v. r.
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