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mise cukerní v likvidaci" připojí vlastno
ruční podpisy předseda, nebo jeho náhrad
ník, a jeden ze členů likvidačního výboru
v § 1 pod čís. 5. uvedených.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. října 1921

§ 7.

o dočasném zvýšení a změně státního pří
spěvku vyživovacího.

Do usnesení, opatření a rozhodnutí likvi
dačního výboru je přípustná stížnost k mini
sterstvu financí během jednoho týdne po dni
doručení dotyčného výměru. Stížnost nemá
odkládacího účinku.
§ B.
Náklady likvidačního řízení hradí z jedné
poloviny továrny na cukr surový, dle množ
ství cukru vyrobeného v období 1920/1921,
z druhé poloviny továrny na cukr čištěný,
v poměru množství cukru v období 1920/1921
zpracovaného.
§ 9Likvidační výbor je povinen podávati na
požádání ministerstvu financí a Nej vyššímu
účetnímu kontrolnímu úřadu zprávu o postu
pu práce a své činnosti, a po skončení likvi
dace předložití konečnou zprávu o své činno
sti spolu se závěrečnými účty Nej vyššímu
účetnímu kontrolnímu úřadu, který ji po
přezkoušení zašle s dobrozdáním ministerské
radě ke schválení.
§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. listopadu 1921 a provedením jeho pověřují
se ministři financí, pro zásobování lidu, ob
chodu a zemědělství.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr.
Vrbenský v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.

386.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 837 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Státní příspěvek vyživovací, stanovený
zákonem ze dne 23. září 1919, čís. 530 Sb. z.
a n., zvyšuje se pro oprávněné příslušníky
osob mobilisovaných na dobu od 27. října
1921 do 31. prosince 1921 o 50%.
Při tom nesmí vyživovací příspěvek,
oprávněným příslušníkům povolaného přizna
ný, přesahovati 20 Kč denně.
§ 2.
Nárok na státní příspěvek vyživovací
mají v době uvedené v § 1 těž děti osob, uve
dených v § 1 zákona ze dne 23. září 1919,
čís. 530 Sb. z. a n., které jsou narozeny po
26. říjnu 1921, podle ustanovení občanského
práva mají proti povolanému právo na vý
živné a jejichž výživa jest podstatně závislá
na jeho pracovním příjmu a povoláním k čin
né službě vojenské jest ohrožena.
1 3.
Pro vyživovací příspěvek podle § 1 zvý
šený a pro vyživovací příspěvek podle § 2
nově zavedený platí ustanovení zákona ze
dne 23. září 1919, čís. 530 Sb. z. a n., pokud
nařízením tímto nebyla změněna.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a provede je uninistr vnitra ve
shodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.

