Sbírka zákonů a nařízení, č. 465 a 468.

1692

od pěti set do desíti tisíc korun, na jehož
místě v případě nedobytnosti nastupuje trest
žaláře nepřesahující dobu jednoho roku.

§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr vnitra.

§ 21.
Tento zákon nabývá účinnosti 2 měsíce po
vyhlášení. Týmž dnem se zrušuje zákon ze
dne 1. dubna 1919, čís. 180 Sb. z. a n.,
0 fakultativním pohřbívání ohněm, jakož
1 prováděcí nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 18. září 1919, čís. 517 Sb.
z. a n.
§ 22.
Provedení tohoto zákona se ukládá ministru
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve
shodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.

T. G. Masaryk v. r.
Dr, Beneš v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

466.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. prosince 1921
ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 336 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení zákona o osobních daních přímých
a stanoví se válečná přixážka k dani z příjmu
za léta 1921 až 1923.
Podle zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 336 Sb. z. a n., se nařizuje:

465.

Zákon ze dne 9. prosince 1921,
kterým se povoluje zcizení několika pozemků
města Frýdku.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Obci Frýdku se povoluje:
1. aby prodala pozemky č. kat. 1328 role,
1329/1 pastviny a 1329/2 hliniště v kata
strální obci Frýdku ve výměře 60 a 79 mza kupní cenu 20.905 Kč Valentinu Vaškovi,
mistru kamnářskému ve Frýdku,
2. aby prodala část pozemku č. kat. 1311
role v katastrální obci Frýdku ve výměře 5
a 29 m2 za kupní cenu 5290 Kč Alfrédu
Landsbergrovi a Terezii Landsbergrové, ma
jitelům továrny ve Frýdku,
3. aby prodala dům čp. 261 ve Frýdku s po
zemkem č. kat. 179 zahrada za cenu 71.000 Kč
firmě J. Munk a synové ve Frýdku,
4. aby darovala pozemek č. kat. 664/1 role
v katastrální obci Frýdku ve výměře 91 a
50 m2 v ceně 18.300 Kč tělocvičné jednotě
Sokol ve Frýdku.
§ 2.
Kupní ceny budiž použito podle ustanovení
§ 50 zemského zákona slezského ze dne 8. pro
since 1869, čís. 4 ex 1870 (obecní statut).

Článek I.
K § 1.
K odst. 1.
Z ustanovení článku 1. zákona ze dne
9. dubna 1920, čís. 313 Sb. z. a n., platí pro
berní léta 1921 až 1923 pouze berní sazba od
stupně dvacátého až včetně do stupně třicá
tého pátého (§ 172, odst. 1., zákona o osobních
daních). Všechna ostatní ustanovení tohoto
článku byla §em 1 prováděného zákona pro
zmíněná léta změněna.
K odst. 5. (§ 157, odst. 2., zák. o os. d.).
Výhoda tato vztahuje se pouze na druhého
manžela a děti poplatníkovy, nikoliv též na
ostatní členy domácnosti, na př. rodiče neb
vnuky poplatníkovy, a vyžaduje pravidelné
a trvalé spolupráce v hospodářském nebo výdělkovém podniku. Obstarávání domácnosti
aneb jen příležitostné a časově omezené vy
pomáhání v podniku (na př. výpomoc při
pilných pracích polních, pasení dobytka
dětmi školou povinnými a pod.) neopravňuje
k této výhodě.
K spolupracujícím členům domácnosti, na
něž připadá třetina příjmu z podniku, nesmi
býti přihlíženo při používání § 162, čís. T,
věta 2., a § 173, t. j. stravování dotčených
členů rodiny nevčítá se mezi náklady provozovací a zůstanou tito členové bez povšimnuti
při snížení berní sazby podle § 173.

