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Jednací řád ustanoví zejména, které věci mají
vyhrazeny býti místním výborům a které pone
chají se místním radám.
Rozhodování o věcech, spadajících jinak do
působnosti ústřední rady městské nebo magi
strátu, lze na místní výbory, po případě místní
rady přenésti pouze jednacím řádem.

.

§ 21
Ústřední zastupitelstvo vyslechnuvši místní
výbory, jichž se týče, může nejdéle půl léta před
rozepsáním nových voleb většinou, vytčenou
v § 9, odst. 2., a se schválením ministra vnitra
sloučiti několik částí obce pro volbu místních vý.
borů v celek, rozděliti některou část obce, která
tvořila dříve samostatnou obec, v několik částí,
nebo změniti hraníce místních obvodů.
Podobné sloučení, rozloučení nebo změnu
hranic může v téže lhůtě naříditi vláda, vyslech
nuvši ústřední zastupitelstvo a místní výbory,
jichž se týče.

§ 22.
Zákon tento, jehož provedením pověřují se
ministři vnitra a financí v dohodě s ministry ve
řejných prací, školství a národní osvěty, sociální
péče, a veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy, nabude účinnosti dnem vyhlášení mimo
ustanovení hlavy III. a IV., jež nabudou účinnosti
dnem, kdy ustavení nového ústředního zastu
pitelstva stane se pravoplatným.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.
Švehla v. r.

Cis. 117.

Zákon ze dne S. února 1920,

dne 29. března 1873, čís. 24 z. z., až na ustano
vení § 2, omezující výši této dávky.
Ustanovení 10. doplňuje se tímto odstavcem:
Mimo to mohou býti vybírány obecní dávky za
zvláštní užívání veřejného statku nebo jiných ve
řejných zařízení obecních a z návěští jakéhokoli
druhu, vyjma novinové inserty, která určena jsou
pro veřejnost.
Nově připojují se tato ustanovení:
11. Z nezastavených pozemků, ležících v ob
vodu hlavního města Prahy, vybírati se může od
vlastníků pozemku roční dávka obecní, a to při
zahradách podle čtverečních metrů, při ostatních
pozemcích procentem skutečné hodnoty pozemku.
12. Ze všech vozidel osobních i nákladních,
poháněných silou živočišnou nebo motorickou, af
zatížených či prázdných, vybírati se může obecní
dávka (dlažebná).
13. Z držení motorických dopravních pro
středků na území obce pražské vybírati se může
roční dávka podle počtu koňských sil nebo jiných
jednotek, jimiž určuje se výkonnost motorického
stroje.
14. Za jízdu na území obce Pražské drahou
elektrickou nebo jinými prostředky, jež slouží
hromadné dopravě osob a provozují se po živnostensku, vybírati se může obecní dávka z do
pravy.
15. Z nemovitostí, které leží na území hlav
ního města Prahy, vybírati se může obecní při
rážka nejvýše-10% k poplatkům z převodu nemo
vitostí mezi živými i pro případ smrti.
Přirážka tato předpisuje se a vybírá týmiž
orgány, jakými se vybírá státní poplatek pře
vodní.
16. K dávce ze zábav podle cis. patentu ze
dne 29. prosince 1915, čís. 83 z. z. vybírati se
může obecni přirážka do 50% celé dávky po tu
dobu, než zdanění zábav upraveno bude novým
zákonem.
§

2.

Odstavec III, §u 106 obecního řádu hlav
ního města Prahy podle znění zákona ze dne
5. května 1908, čís. 32 z. z., mění se takto:
Mají-li býti v obci zavedeny a vybírány platy
a dávky, uvedené v odst. II. 1. až 16., které dosud
vybírány nebyly, nebo mají-li býti zvýšeny platy
a dávky tyto již vybírané, jest třeba, aby se na
Článek I.
tom usneslo městské zastupitelstvo zá přítomno
sti nejméně dvou třetin členů nadpoloviční větši
§ 1.
nou přítomných a aby usnesení toto schváleno
Odst. II. §u 106 obecního řádu hlavního bylo zemským správním výborem y dohodě se
města Prahy podle znění zákona ze dne 5. května zemskou správou politickou. Kdyby mezi zem
1908, čís. 32 z. z., mění a doplňuje se takto:
ským správním výborem a zemskou politickou
Ustanovení 1. v dosavadním znění se zrušuje . správou nebylo docíleno dohody o povolení ně
a nahražuje se tímto: Pro zavedeni a vybíráni 1 kterých platů nebo dávek neb o jejich zvýšení,
obecní dávky ze psů platí ustanovení ^zákona ze I předloží se věc vládě k rozhodnutí.
kterým se mění a doplňují některá ustanovení zá
kona ze dne 5. května 1908, č. 32 z. z. o zavedení
a vybírání obecních platů a dávek v obcí hlavního
města Prahy.
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Jiné v odst. II. 1—16. neuvedené platy a dáv.
ky lze zavěsti jen zákonem.
§ 3
Odstavec VI. §u 106 obecního řádu hlav
ního města Prahy podle znění zákona ze dne
5. května 1908, čís. 32 z. z., se doplňuje takto:
. z nezapravených platů a dávek vybírá obec
úrok z prodlení podle analogie ustanovení zákona
ze dne 18. října 1902, čís. 74 z. z.
C1 á n e k II.
Odstavec II. §u 106 obecního řádu hlavního
Kina a^Prahy POdle znění zákona ze dne 5. května
lyuH, čís 32 z. z., upraveného článkem I. tohoto
zakona platí také pro obce, které podle zákona ze
dne 6. února 1920, č. 114 Sb z. a n„ sloučeny býti
mají s Prahou. § 89 obecního zřízení pro králov
ství České ze dne 16. dubna 1864, Č. 7 z. z.
1 s dodatky podle zákona ze dne 24. října 1899,'
č. 97. z. z., pozbývá pro tyto obce platnosti.
Článek III.
1 leám°192oent0
56 zpětnou Pl’is°t>n0stí od

Článek IV.
Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r„
jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomného
ministra pro^ sjednocení zákonodárství a organisace správy y československé republice,
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
•jako ministr zemědělství a v zastoupení nepřítom
ného ministra pošt a telegrafů.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v. r.
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy.

Ze státní tiskárny v Pra»e.

