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(4) Jsou-li pi-o jedno místo pouze dva kan
didáti a obdrží-li oba stejný počet hlasů, roz
hodne mezi nimi los.

(5) Bylo-li hlasování bezvýsledné, koná se 
druhá (užší) volba, do níž pojme se z těch, 
kdož při první volbě obdrželi poměrně nej
více hlasů, dvakrát tolik kandidátů, kolik 
osob má býti voleno; při rovnosti hlasů roz
hodne se losem, kdo má se dostati do druhé 
(užší) volby.

(6) Při druhé (užší) volbě zvolen jest ten, 
kdo dostal větší počet hlasů; při rovnosti 
hlasů rozhodne los.

11. Dotazy a stížnosti.

§ 39.

(!) Členové okresního výboru mohou ve vě
cech, týkajících se správních a hospodář
ských záležitostí okresu a ve věcech obyvatel
stva okresu s těmito záležitostmi souvisejí
cích vznášeti dotazy a stížnosti na okresního 
hejtmana (náčelníka).

(2) Dotazy a stížnosti mohou býti podány 
písemně nebo ústně, musejí však vždycky býti 
oznámeny před schůzí okresnímu hejtmanu 
(náčelníku), který určí, kdy budou ve schůzi 
okresního výboru zodpověděny.

(3) Jednání a hlasování o dotazech a stíž
nostech neb odpovědích k nim se nepřipouští.

12. Zápisy o schůzích.

§ 40.
O schůzích okresního výboru vede jako za

pisovatel zápis úředník okresního úřadu 
okresním hejtmanem (náčelníkem) k tomu 
určený, čistopis zápisu buď do tří dnů po 
schůzi následujících vyhotoven a podepsán 
předsedou schůze, zapisovatelem a dvěma 
členy okresního výboru, jež k tomu konci 
předseda na počátku schůze určil.

§ 41.

O tom, co má zápis obsahovati a co má býti 
k němu připojeno, platí obdobně příslušná 
ustanovení jednacího řádu pro okresní zastu
pitelstva.

§ 42.

Zápisy ukládají se do knihy zápisů.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928 

o úpravě odpočivných požitků některých žup- 

ních zaměstnanců, obecních a obvodních no

tářů na Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřo

vacích požitků pozůstalých po těchto osobách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 19. prosince 1924, 
č. 310 Sb. z. a n., kterým se upravují odpo
čivné požitky některých župních zaměstnanců, 
obecních a obvodních notářů a některých stát
ních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpat
ské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky po
zůstalých po těchto osobách:

§ I-

Ustanovení zákona č. 310/1924 Sb. z. a n., 
jimiž se upravují odpočivné požitky někte
rých župních zaměstnanců, obecních a obvod
ních notářů a zaopatřovací požitky pozůsta
lých po těchto osobách na Slovensku, platí 
obdobně také na území Podkarpatské Rusi 
s tou úchylkou, že na místo § 8 zákona ze 
dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. a n., a § 7 
zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. 
a n., nastupuje § 7 vládních nařízení ze dne
27. července 1920, č. 476 Sb. z. a m, a ze dne
18. února 1921, č. 71 Sb. z. a n., a na místo 
zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z. 
a n., vládní nařízení ze dne 27. července 1920, 
č. 476 Sb. z. a n.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1928 a provede je ministr vnitra v do
hodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
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