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§ 5.
Disciplinární komise I. stolice zřídí se při
všech obcích a společných zařízeních, ústavech
a podnicích, které zaměstnávají zřízence podle zá
kona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 Sb. z. a n.
z r. 1920.
Příslušnost vrchních komisí disciplinárních
jest dána obvodem samosprávných zemských
úřadů.
§ 6.
Každá disciplinární komise se skládá z 6
členů, kteří ze sebe volí za předsednictví nejstar
šího člena většinou hlasů předsedu a náměstka;
při rovnosti hlasů rozhoduje los.
Členy disciplinární komise I. stolice jmenuje
předseda zemského (správního) výboru, resp.
zemské správní komise na dobu 3 let, a to po 3
z řady členů obecního zastupitelstva neb vrchiií
správy společného zařízení, ústavu nebo podniku,
a to k návrhu těchto korporací, a po 3 z řady
obecních zřízenců této obce neb tohoto společné
ho zařízení, ústavu nebo podniku, a to k návrhu
organisací samosprávných zřízenců. Za každého
člena komise jmenuje se náhradník.
Jestliže by počet zřízenců obce, společného
zařízení, ústavu nebo podniku byl 6 neb menší,
jmenují ..se členy disciplinární komise zřízenci
největší bližší obce zaměstnávající zřízence a při
společném zařízení, ústavu nebo podniku zřízenci
obcí, které mají společné zařízení, ústav nebo
podnik.
Proyede-Ii se reforma správy před uplynutím
tříletí, na které byli členové disciplinární komise
jmenováni, nebo zavedc-li se disciplinární řízení
se členy komise z řady zřízenců, přestane usta
vením se nových politických správ nebo zavede
ním disciplinárního řízení funkce členů těchto
disciplinárních-komisí; v těchto případech jmenmí
se na zbytek období noví členové komise podle
předpisů tohoto paragrafu.Členy vrchní disciplinární komise jmenuje
předseda zemského (správního) výboru, resp.
zemské správní komise na dobu 3 let z úředníků
práv znalých a z úředníků odborných.,

8.
Disciplinární komise I. stolice usnáší se na
těchto trestech disciplinárních:
a) na důtce,
b) na peněžité pokutě.
Je-li však disciplinární čin zřízencův takový,
že má za následek vyloučení z postupu do vyš
ších platů, zmenšení služného, přeložení do vý
služby se zmenšeným výslužným nebo propuštění
ze služby, činí discipl-nární komise obecnímu za
stupitelstvu nebo vrchní správě společného zaří
zení, ústavu nebo podniku návrh, o němž korpo
race tato rozhodne.
Vrchní komise disciplinární rozhodují o stíž
nostech proti nálezům , disciplinárních komisí
J. stolice podle odstavce 1. s konečnou platností;
v případech odstavce 2. činí návrh zapiskému
samosprávnému úřadu, jenž rozhoduje o stížnosti
s konečnou platností.
§9.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.
Švehla v. r„
jako náměstek ‘ministerského předsedy a jako mi
nistr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
říahrman vT r.
Dr. Melssner v. r.
Dr Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Stříbrný v, r.
Johanis v. r.
Dr. Markovlč v. r.

,
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Nařízení vlády republiky Československé

§ 7.

ze dne 14. srpna 19-20,
kterým se mění hraníce soudního okresu Šumperského a Staroměstského.

Komise disciplinární tvoří vždy jediný senát
a usnáší se platně, je-li přítomna alespoň polo
vice jejich členů.
Usnesení se děje nadpoloviční většinou hlasů,
při čemž předseda neb úřadující náměstek hlasuje
poslední. Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění, ke
kterému se přidal předseda neb úřadující ná
městek.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920, čís.
285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec Holba ze
soudního okresu šumperského, přiděluje se
k soudnímu okresu Staroměstskému a slučuje se
zároveň s místní obcí Hanušovicemi v jedinou
místní obec pod jménem Hanušovice-Holba.
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Cis. 486.
Nařízení toto nabývá účinnosti tři měsíce po
vyhlášení. Provésti je ukládá se ministru vnitra
a ministru spravedlnosti.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr.
Meissner v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Markovič v. r.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 14. srpna 1920
o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků
zaměstnanců bývalé místodržitelské, nyní Státní
tiskárny v Praze, jakož i jích pozůstalých.
Na základě zákona ze dne 17. prosince 1919,
čís. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, a zákona ze dne
17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n. z roku 1920, a
k jich provedení se nařizuje:
š 1.

■

Čís. 485.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. srpna 1920
o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč.
Podle § 5 zákona ze dne 25. února 1919,
čís. 84 Sb. z. a n., se stanoví:
' § 1.
Zrušuje se nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 2. ledna 1920,“C. 24 Sb.^ z. a m,
podle něhož peněžní vklady nepřesahující 50 Kč,
jakož i členské a závodní podíly u společností,
společenstev, spolků, družstev a pod., jež pro
jednoho člena u téhož ústavu nepřevyšují úhrnem
50 Kč, mohly býti po srážce K>%ního evidenč
ního poplatku vyplaceny, i když k soupisu při
hlášeny nebyly.

Za osoby, na něž se vztahují ustanovení zá
kona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n.
z roku 1920, pokládají se ve smyslu tohoto naří
zení i zaměstnanci bývalé místodržitelské, nyní
státní tiskárny v Praze a jich pozůstalí, pokud
jich řádné odpočivné neb zaopatřovací požitky
vyplácejí se na účet státních civilních platů.
§ 2.
Na zaměstnance, po případě jich pozůstalé,
uvedené v § 1, vztahují se též ustanovení článku
L, § 8, odstavce 1., čís. 2., a odstavce l3., zákona
ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. a n. z ro
ku 1920.

§ 3.
Pozůstalým po zaměstnancích, uvedených
v § 1, vyměřuje sc úmrtné dle obdoby ustanovení
článku I., § 12, zákona ze dne 17. prosmce 1919,
č. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, dle skutečně požíva
ného výslužného.
§ 4.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dueni vyhlá
šení,' provésti je ukládá se ministru financí.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920 a provésti je přísluší ministerskému před
sedovi.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. Englíš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Markovič v. t.

Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Johanis v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.

