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Sbírka zákonů a nařízení, č. (72.

o nároku na náhradu škody nastává jen
tehdy, jestliže je pravoplatným disciplinár
ním nálezem vina obecního anebo obvodního
notáře zjištěna.
IV. Přechodná ustanovení pro
města.
§ 30.
(1) Ustanovení §§ 18 až 20 tohoto nařízení
platí též pro úředníky magistrátu města Berehova, které se stane velkou obcí.
(2) Pokud úředníci magistrátu měst Užhorodu, Mukačeva a Berehova nebudou do státní
služby převzati, nenastoupí pensionování
těchto úředníků v tom případě, jestliže bu
dou podrženi za městské úředníky, k čemuž
se vyžaduje potvrzení županova.
V. Všeobecná ustanovení.

(2) Do vydání tohoto nařízení zůstávají
dosavadní předpisy v platnosti.
§ 36.
Ministr vnitra v dohodě s ministrem financí
jest zmocněn poskytnout! některým městům,
která ze státních prostředků dostávala pod
pory podle ustanovení zák. čl. LVIII/1912
uh„ zák. čl. IX/1917 uh. a zák. čl. XV/1917
uh. a která odpadnutím těchto podpor byla
by vážně ohrožena, po dobu pěti roků pod
pory v té částce, o kterou příděly ze stát
ních daní podle zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 334 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samo
správným svazkům výnos některých státních
daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku sazba domovní daně třídní,^ jsou
menší než podpory, které by těmto obcím pa
třily podle uvedených uherských předpisů.

§ 31.
Město Berehovo má právo označovati se
jako město.
§ 32.
Vedoucí obecní a městští úředníci konceptní a odborní mají právo a povinnost zúčastniti se s hlasem poradním všech schůzí
zastupitelstva, rady a komisí, pokud jde
o otázky spadající do oboru služby, pro který
byli ustanoveni.
§ 33.
Hlavní slúžný a v městech Užhorodě a Mukačevě župan jest oprávněn uložiti starostovi
(náměstkovi), který povinnosti svoje zaned
bává, pořádkovou pokutu do 5000 Kč a může
uznati obec povinnou k náhradě útrat vznik
lých tím, že starosta přec zákonnou povinnost
opominul vykonat! opatření, která mu byla
nařízena na základě platných ustanovení.

§ 37.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřují se všichni
členové vlády.

§ 34.
župan má s vyloučením jakéhokoliv oprav
ného prostředku právo rozpustiti obecní za
stupitelstvo, v kterémžto případě zároveň
učiní opatření o dočasné správě obecních
(městských) záležitostí.
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§ 35.
(i) úředníci při městech a obcích, kteří ne
jsou úředníky státními, podléhají v případech
menších provinění pořádkovým trestům sta
rosty a v případech těžkých disciplinárních
provinění disciplinárnímu řízení, které podle
zásad platných pro státní úředníky bude
upraveno nařízením.

švehla
Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.

v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.

Habrman v. r.
Šrámek v. r.,

též za ministra Dra Polanského.

Maiypetr v. r.,
též za ministra Udržala.

Dr. Franke v. r.,
též za ministra Stříbrného.

Bechyně v. r.,
též za ministry Dra Markoviče a Dra Kállaye.

Vyhláška ministra spravedlnosti
ze dne 7. srpna 1923,
jíž se stanoví počátek činnosti okresního
soudu ve Zlíně.

Počátek činnosti okresního soudu ve Zlíně,
zřízeného nařízením bývalého ministerstva
spravedlnosti ze dne 9. května 1913, č. 81 ř.
z., stanoví se na den 1. října 1923.

Státní tiskárna v Praze.

Šrámek v. r.
za ministra Dra Polanského.

