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2. město Velká Ostrava do I. třídy místních
přídavků, a to s účinností od 1. ledna 1924.
§ 2.
Těmito předpisy se mění § 3 nařízení vlády
republiky československé ze dne 7. července
1919, č. 380 Sb. z. a n., a tabelární seznam
úředních míst zařáděných do I. až III. třídy
aktivních přídavků, připojený k nařízení
veškerého ministerstva ze dne 2. srpna 1908,
č. 154 ř. z., a doplněný nařízeními veškerého
ministerstva ze dne 23. prosince 1911, č. 233
ř. z., ze dne 10. října 1912, č. 197 ř. z., a ze
dne 7. října 1913, č. 216 ř. z.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je všichni členové vlády.
ŠvehSa v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.
Malypetr v. r.,
též

za ministra Dr. Hodžu a ministra Udržala.

Dr. Winter v. r.,
též za ministra Srbu.

140.
Vládní nařízení
ze dne 18. června 1925
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných
a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržo
vaných obcemi anebo náboženskými společ
nostmi. .

Vláda republiky Československé nařizuje
podle §u 3, odst. 8., ústavní listiny a podle čl.

I., odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919,
č. 274 Sb. z. a n., jímž se upravují služební
příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných
školách obecných a občanských (měšťan
ských) :
§ I§ 3 vládního nařízení ze dne 5. června 1924,
č. 120 Sb. z. a n., o drahotní výpomoci učitel
stvu škol obecných a občanských v Podkar
patské Rusi, vydržovaných obcemi nebo ná
boženskými společnostmi, jehož platnost byla
prodloužena do konce roku 1925 vládním na
řízením ze dne 18. prosince 1924, č. 281 Sb.
z. a n., doplňuje se takto:
Z drahotní výpomoci, která byla povolena
učiteli podle tohoto paragrafu nebo podle
§§ 4 a 5, bude se srážeti počínajíc dnem
1. ledna 1925 v měsíčních lhůtách částka,
rovnající se 8% pensijní základny, která by
mu vyplývala z jeho služebních požitků,
kdyby za stejných jinak okolností působil na
státních školách příslušné kategorie. Z těchto
srážek se uhradí od 1. ledna 1925 také pen
sijní příspěvek učitele, stanovený dosavad
ními předpisy.
§ 2.
(1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
dnem vyhlášení a působí od 1. ledna do konce
prosince 1925.
(2) Provedením jeho se pověřuje ministr
školství a národní osvěty ve shodě se zúčast
něnými ministry.
švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Winter v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.

Státní tlpkárnn v Prazs.

