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eeném spojení a zrušení okresní záložny 
hospodářské (§ 46).

Veškerá opatření ke zřízení nové okresní 
záložny hospodářské potřebná učiní okresní 
výbor.

0 sporech nebo závadách, jež by vzešly při 
zřizování nových okresních záložen hospodář
ských, rozhoduje v první stolici okresní vý
bor, a vzešly-li by spory mezi dvěma okresy, 
zemský správní výbor.

§ 46.
Nevyvíjí-li některá okresní záložna hospo

dářská dostatečné činnosti a není-li možno 
nadíti se jejího zdárného rozvoje, ani kdyby 
učiněna byla opatření v § 43 tohoto zákona 
uvedená, vyslechne zemský správní výbor 
zúčastněné okresy a Svaz a předloží návrhy 
své valné hromadě záložny k přijetí. Neusne- 
se-li se valná hromada záložny na těchto ná
pravách, může zemský správní výbor spojiti 
okresní záložnu hospodářskou s některou ze 
sousedních záložen hospodářských, a to pokud 
uiožno s nejbližší a s toutéž řečí jednací.

Okresní záložna hospodářská, s níž jiná 
okresní záložna hospodářská takto byla spo
jena, nastupuje ve veškerá práva a závazky 
této záložny. Jen kdyby spojení takovému 
v se Kladly nepřekonatelné překážky, 
může^ zemský správní výbor, usnesou-li se na 
tom účastníci většinou dvou třetin, k návrhu 
okresního zastupitelstva povoliti, aby okresní 
záložna hospodářská byla zrušena a aby veš
keré vlastní jmění její po likvidaci a splnění 
všech závazků věnováno bylo obcím neb okre
su k určitému obecně prospěšnému zeměděl
skému účelu.
v Věnování taková nesmí se však příčiti ve- 
uejnoprávní povaze kmenového jmění jejího.

Za těchto podmínek může zemský správní 
výbor v případech, kde ze jmění bývalých 
kontribučenských fondů obilních, kontribu- 
cenských sýpek obilních nebo peněžních fondů 
obilních, pokud se týče z bývalých záložen, 
zřízených podle zemských zákonů ze dne 9. 
července 1863, č. 45, a ze dne 6. srpna 1864, 
c- 28, nebyla v některém okresu dosud utvo- 

okresní záložna hospodářská, upustiti 
°: Z1’ízení takové záložny a povoliti, aby jmění 
věnováno bylo obcím neb okresu k určitému, 
°becně prospěšnému zemědělskému účelu.

Ustanovení závěrečná.

_ § 47.
v "úkony zemské ze dne 30. června 1896, 
c> 56 z. z., ze dne 26. dubna 1900, č. 32 z. z.,

a ze dne 13. března 1903, č. 61 z. z., pozbývají 
platnosti; rovněž pozbývají platnosti zákony 
o kontribučenských peněžních fondech ze dne
7. července 1864, č. 26 z. z., ze dne 20. pro
since 1881, č. 70 z. z., a ze dne 26. dubna 1900, 
č. 33 z. z., a min. nař. o praestačních fondech 
ze dne 10. září 1858, č. 150 ř. z.

§ 48.

Tam, kde zákon užívá slov: „okresní výbor" 
(zastupitelstvo) budiž, až na další, rozuměna 
okresní správní komise.

Dnem, kdy nabude v Čechách účinnosti zá
kon ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., 
přenese se příslušnost okresních výborů na 
okresní úřad, okresních zastupitelstev na 
okresní výbor a příslušnost zemského správ
ního výboru na úřad (úřady), jež se určí na
řízením (§§ 4, 5 a 8 cit. zákona).

§ 49.

Zákon provedou ministři vnitra, financí, 
spravedlnosti a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Hodža v. r.

129.
Zákon ze dne 12. června 1924 

o zcizení státního nemovitého majetku užíva
ného Zbrojovkou v Brně.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Ministr financí se zmocňuje, aby nemovi

tosti, zapsané v pozemkové knize katastrální 
obce Zábrdovice I. díl v Brně ve vložce č. 709 
jako „Zbrojovka v Brně" čp. 1, a to pozem
kové parcely č. 79, 80/6, 82, 84, 532, dále sta
vební parcely č. 6/2, 453, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 46G, 
467, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478 a 479, 
v celkové výměře 16 ha, 3 a, 74 m2, s veške
rým příbytkem a příslušenstvím, se všemi 
právy a závazky zapsanými v pozemkové 
knize vnesl jako přínos nebo jako zaklada-
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telské nabytí do majetku akciové společnosti, 
která se utvoří k převzetí nynějších Čs. zá
vodů na výrobu zbraní v Brně.

§ 2.

Přejímací cena může býti zaplacena úplně 
nebo částečně akciemi této společnosti.

§ 3.
Ministr financí může v příhodné době za 

souhlasu vlády tyto akcie zciziti dle potřeby 
podniku, nikoliv však do té míry, aby účast

státu klesla pod 51% akciového kapitálu. Ku 
změně tohoto poměru j est třeba zákona.

§ 4.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Provedením jeho pověřuje se ministr financí 
a ministr národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.

Státní tiskárna v Praze.


