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474.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. prosince 1921
o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích
platů hornických na Slovensku a v Podkar
patské Rusi.
Na základě druhého odstavce §u 14 zákona
ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., a
zákona ze dne 20. prosince 1921, čís. 473 Sb.
z. a n., jímž se prodlužuje platnost zákona ze
dne 30. června 1921, č. 248 Sb. z. a n., o dalším
prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů
hornických, se nařizuje:
§ IBratrské pokladny jsou povinny počínaje
dnem 1. října 1921 poskytovati k zaopatřova
cím platům (provisím) upraveným body 1. a
2. §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 303
Sb. z. a n., druhotní přídavky, a to zvýšením
částek v těchto bodech uvedených vesměs
o sto procent. Ostatně platí ustanovení cito
vaného zákona, tudíž také, pokud se týče hra
zení výdajů s vyplacením těchto drahotních
přídavků spojených, a zvyšují se tímto usta
novením stejným způsobem i požitky osob
uvedených v bodech 3. a 4. §u 1 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 303 Sb. z. a n.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned a po
zbude platnosti dnem 31. prosince 1922.
Provedení jeho ukládá se ministru veřej
ných prací v dohodě s ministrem sociální péče.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. šrobár v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dérer v. r.
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

r.

§ 1.
ústřední správní komise pro sjednocenou
obec pražskou jmenovaná podle zákona ze
dne 22. prosince 1920, č. 692 Sb. z. a n.,
může býti rozšířena až na 100 členů a bude
po 1. lednu 1922 vedle dosavadní své působ
nosti vykonávati též ostatní působnost ústřed
ního zastupitelstva sjednocené obce pražské,
dokud nebude — a to po uplynutí volebního
období zastupitelstev obecních 15. června
1919 zvolených — pravoplatně zvoleno
ústřední zastupitelstvo.
§ 2.
členství v ústřední správní komisi jest neslučitelno s členstvím v místním výboru ně
které části sjednocené obce pražské.
Dosavadní členové ústřední správní komise,
kteří jsou zároveň členy některého místního
výboru, nechť do 8 dnů ode dne, kdy tento
zákon nabude účinnosti, oznámí písemně před
sedovi ústřední správní komise, zdali chtějí
podržeti členství v místním výboru čili nic.
Oznámí-li člen ústřední správní komise, že
chce podržeti členství v místním výboru, bude
ministr vnitra jméno váti na místo něho no
vého člena ústřední správní komise.
Neoznámí-li člen ústřední správní komise,
který jest zároveň členem místního výboru,
ve lhůtě stanovené v odstavci 2., že chce po
držeti členství v místním výboru, bude se za
to míti, že se členství tohoto vzdává a chce
podržeti pouze členství v ústřední správní
komisi.
§ 3.
Ustanovení hlavy IV. zákona ze dne 6. února
1920, č. 116 Sb. z. a n., nabude účinnosti dne
1. ledna 1922.
§ 4.
Ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1920,
č. 692 Sb. z. a n., zůstávají v platnosti, pokud
neodporují tomuto zákonu.

475.

Zákon tento nabude účinnosti dne 1. ledna
1922.
Provede jej ministr vnitra.

Zákon ze dne 21. prosince 1921

T. G. Masaryk v. r.

o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu
1922.

Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

