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Článek 7. ?o.

Použití fondu k jiným účelům nebo jiným 
způsobem, než v stanovách je určeno, jest nepří- 
pustno. K souhlasnému návrhu pozemkového úřa
du a ministerstva národní obrany může však vlá
da převésti jmění tohoto fondu zcela nebo z čá
sti do všeobecného fondu pro podporu vnitřní ko- 
lonisace (§ 18 zákona úvěrového), nebude-li dosti 
oprávněných uchazečů.

Článek 8.

Jednací řád kuratoria.

Nařízeni vlády republiky československé 
ze dne 9. úuora 1921,

jimž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření 

strojených hnojiv v roce 1921.

Na základě §§ 10, 12 a 18 zákona ze dne 
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., nařizuje se 
toto:

Schůze kuratoria svolává předseda dle po
třeby. Pozvání doručiti jest státnímu pozemko
vému úřadu, který má právo do schůzí kuratoria 
vysílat! své referenty s hlasem poradním.

Kuratorium jest schopno usnášení, je-li příto
men předseda a jeden jeho člen. O schůzích ku
ratoria budiž veden stručný zápis, jehož obsah 
budiž včas oznámen státnímu pozemkovému 
úřadu.

Předseda státního pozemkového úřadu:

Dr. Viškovský v. r.

69.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 18. února 1921, 
kterým se zrušují nejvyšši ceny droždí, stano
vené nařízením ze dne 1. července 1920, č. 419 

Sb. z. a n.

šení

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Nejvyšši ceny droždí, které byly stanoveny 

nařízením shora uvedeným, se zrušují. Předpisy 
o stíhání lichvy zůstávají tím nedotčeny.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 

§3.
Provedeni tohoto nařízení ukládá se ministru 

Pro zásobováni lidu.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Gruber v. r. Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fajnor v. r.

Článek I.

O) Starosta obce, v jejímž území pěstoval 
aspoň jeden pěstitel v roce 1920 více než 25 kop 
chmele sadby starší než z roku 1920, jest povi
nen do 14 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení 
sestavili trojmo dle vzorce k tomuto nařízení při. 
pojeného seznam všech těchto pěstitelů s udáním, 
kolik celých kop chmele v r. 1920 každý z nich 
celkem, nehledí-li se k sazenicím z r. 1920, v úze
mí obce pěstoval a kolik činí jeho příspěvek do 
fondu pro opatření strojených hnojiv, počítá-li se 
■30 Kč na každou shora uvedenou kppu chmele. 
Pěstitelé chmele, kteří pěstovali v r. 1920 chmel 
ve 2 nebo více obcích, tak že v žádné z nich ne
měli chmele více, než 25 kop sadby starší než 
z r. 1920, jsou povinni do 8 dnů ode dne. kdy na
řízení toto nabude účinnosti, ohlásit? starostovi 
obce, ve které pěstovali v r. 1920 nejvíce chmele 
řečeného druhu, jména všech ostatních obcí. ve 
kterých v r. 1920 pěstovali chmel sadby -starší 
než z r. 1920 i počet kop tohoto chmele, by dle 
toho seznam doplnil. Do téže lhůty jsou povinni 
též pěstitelé chmele, kteří aspoň v jedné obci pě
stovali v r. 1920 více než 25 kop chmele, ohlá
sili k témuž účriu starostovi obce. ve které 
v r. 1920 pěstovali nejvíce chmele, iména všech 
obcí, ve kterých v témže roce pěstovali méně než 
25 kop chmele sadby starší než z r. 1920 í počet 
kop tohoto chmele.

(2) Každý pěstitel chmele v obci jest povinen 
obecnímu starostovi sděliti k jeho vyzvání ne
prodleně veškeré skutečnosti, mající význam pro 
sestavení seznamů v předešlém odstavci uvede
ných. V obcích, na jichž území se vztahuje čin
nost spolků nebo jiných organisací pěstitelů 
chmele, jsou tyto spolky a organisace povinny 
poskytnouti obecnímu starostovi, požádá-li za to, 
neprodleně veškerá Jim známá, k sestavení řeče
ných seznamů potřebná data, zejména soupisy 
jednotlivých pěstitelů chmele s počtem kop chmele 
jimi v obci v r. 1920 pěstovaných.

(3) Seznamy ty vyloží obecní starosta v kaž. 
dé obcí, o niž se jedná, v měsíci únoru r. 1921 
k veřejnému nahlédnutí po 8 dnů a současně vydá 
o vyložení tom způsobem v obci obvyklým ve-


