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(373.—378.) 373. Nařízení o uvolnění obchodu melasou a osmozovou vodou a o zrušeni
Československé komise melasové. — 374. Nařízení, jímž se mění § 2 zák. ze dne 8. čer
vence 1902, č. 144 ř. z., o výhodách pro domy se zdravými a levnými dělnickými byty. —
375. Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu zboží perleťářského. —
376. Nařízení, kterým se nově stanoví správní okres ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Opavě. —
377. Nařízení o organisaci poříčních úřadů plavebních pro oblast Labe a Dunaje. — 378. Na
řízení, kterým se upravuje odborná zkouška pro finanční konceptni službu na Slovensku a Pod
karpatské Rusi.

373.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. října 1921
o uvolnění obchodu melasou a osmozovou
vodou a o zrušení československé komise me
lasové.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 387 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ IObchod melasou a osmozovou vodou se
uvolňuje. Melasa vyrobená ve výrobním ob
dobí 1921/1922, jakož i zbytky melasy z vý
robního období Í920/1921, pokud o nich do
9>0. září 1921 nebyly vydány československou
komisí melasovou rozdělovači příkazy, jsou
volné.

Rozdělovači příkazy, dané československou
]fomisí melasovou do 30. září 1921, zůstávají
v platnosti.
§ 2.
československá komise melasová v Praze,
zřízená vládním nařízením ze dne 12. listo
padu 1920, č. 619 Sb. z. a n., se zrušuje a vstu
puje v likvidaci.
Likvidaci tuto provede likvidační výbor,
který se skládá po jednom zástupci minister
stva pro zásobování lidu, financí, zemědělství
a obchodu. Předsedou jest zástupce minister
stva pro zásobování lidu.
Předseda svolává likvidační výbor, který
jest k usnášení způsobilý, jsou-li přítomni

nejméně tři členové likvidačního výboru.
Usnáší se prostou většinou hlasů; při rov
nosti hlasů jest přijat návrh, pro který hla
soval předseda. Jde-li však o použití likvi
dačních aktiv a zbytku likvidačního fondu po
hrazení všech bezprostředně s prováděním li
kvidace spojených nákladů a o použití pře
bytků všech ostatních fondů, jest si likvi
dačnímu výboru vyžádati rozhodnutí mini
sterské rady. Rovněž závěrečný účet likvi
dační podléhá schválení ministerské rady.
Předseda likvidačního výboru zastupuje
Československou komisi melasovou v likvi
daci na venek.
Likvidační výbor jest oprávněn pověří ti od
bornou firmu provedením obchodní činnosti
likvidační.
Dosavadní pracovní výbor československé
komise melasové působí nadále jako poradní
sbor likvidační.
§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedení ukládá se ministrům
pro zásobování lidu, financí, zemědělství a ob
chodu.
Dr.

Udržal v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.

Beneš v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. v.
Dr. Mičura v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
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