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

, 11. Dotazy a stížnosti.

§ 39.
(1) 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.

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

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

12. Zápisy o schůzích.

§ 40.
O schůzích okresního výboru vede jako za

pisovatel zápis úředník okresního úřadu 
okresním hejtmanem k tomu určený, čistopis 
zápisu buď do tří dnů po schůzi následujících 
vyhotoven a podepsán předsedou schůze, zapi- 

| sovatelem a dvěma členy okresního výboru, 
jež k tomu konci předseda na počátku schůze 
určil.

§ 41.
O tom, co má zápis obsahovat! a co má býti 

k němu připojeno, platí obdobně příslušná 
ustanovení jednacího řádu pro okresní zastu
pitelstva.

§ 42.

Zápisy ukládají se do knihy zápisů.

191.

Vládni nařízení 
ze dne 29. listopadu 1928, 

kterým se zrušují některé městské školní 
okresy v zemi Moravskoslezské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 19, odst. 6, zákona ze dne 12. ledna 
1870, č. 3 mor. z. z., o dozoru ke školám, ve

znění zákona ze dne 27. listopadu 1905, č. 4 
mor. z. z. na r. 1806:

§1.

Dnem 1. prosince 1928 se zrušují:
a) český městský školní okres uhersko- 

hradištský,
b) český i německý městský školní okres 

jihlavský,
c) český městský školní okres kroměříž- 

ský a
d) český i německý městský školní okres 

znojemský.

§2.
(1) školní obec Uherské Hradiště připo

juje se k českému školnímu okresu Uherské 
Hradiště-venkov, který se bude nadále na
zývali českým školním okresem uhersko- 
hradištským.

(2) české školy v Jihlavě, podřízené dosud 
městskému školnímu výboru v Jihlavě, při
kazují se do českého školního okresu Jihlaya- 
venkov, který se bude nadále nazývali českým 
školním okresem jihlavským. Německý měst
ský školní okres Jihlava slučuje se s dosa
vadním německým školním okresem Ďačice, 
do něhož jsou přikázány i německé školy 
v politických okresech moravsko-budějovic- 
kém a jihlavském (venkov), v německý školní 
okres jihlavský.

(3) školní obec Kroměříž připojuje se k čes
kému školnímu okresu Kroměříž-venkov, 
který se bude nadále nazývat! českým škol
ním, okresem kroměřížským.

(U české školy ve Znojmě, podřízené do
sud městskému školnímu výboru ve Znojmě, 
přikazují se do českého školního okresu 
Znojmo-venkov, který se bude nadále nazý
vali českým školním okresem znojemským. 
Německé školy ve Znojmě, podřízené dosud 
městskému školnímu výboru ve Znojmě, při
kazují se do německého školního okresu Znoj
mo-venkov, který se bude nadále nazývat! 
německým školním okresem znojemským.

§ 3.
t1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. prosince 1928 a mění se jím nařízení vlády 
republiky československé ze dne 21. dubna 
1921, č. 185 Sb. z. a n., kterým se upravují 
školní okresy na Moravě, moravské obvody 
ve Slezsku v to pojímajíc.

(2) Provedením tohoto nařízení se pové-
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řuje ministr školství a národní osvěty, v do
hodě s ministrem vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r. Novák v. r.
černý v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Mayr-Hartmg v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Spina v. r. Najman v. r.
Dr. Vlasák v. r. Dr. Gažík v. r.

192.
Vládní nařízení 

ze dne 29. listopadu 1928, 
jímž se mění ceSní sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou :

§ 1.
Celní sazebník se mění takto:
1. Součinitel 2 u saz. pol. 1 a) snižuje se 

na ,,0'7“.
2. Součinitel 7 u saz. pol. 1 b) snižuje se 

na „4“.
§ 2.

Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne 
po vyhlášení; provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a s ministrem zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r, 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Gažík v. r.

193.
Zákon ze dne 9. listopadu 1928,

kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu 
války pro nastoupení a provozování živností.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(!) Právní předpisy, jimiž z důvodu války

byly poskytnuty úlevy při nastoupení a pro
vozování živností, se zrušují.

(2) Zejména se zrušuje císařské nařízení ze 
dne 7. prosince 1915, č. 364 ř. z., kterým se vy
dávají výjimečná ustanovení ke snazšímu na
stoupení a provozování živností a na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi nařízení č. 
3053/1916 M. E. (uh. min.) o modifikování a 
doplnění jednotlivých ustanovení živnosten
ského zákona, nařízení č. 3551/1915 M. E. 
(uh. min.) o výjimečné úpravě učební doby 
v živnostech a obchodech, nařízení č. 
1784/1917 K. M. (uh. obch.), jímž se vykládá 
ministerské nařízení č. 3053/1916 M. E. (uh. 
min.), nařízení č. 542/1918 M. E. (uh. min.) 
o úlevách nutných z důvodu války při zaměst
návání odborně vzdělaných pomocníků a naří
zení č. 60888/1918 K. M. (uh. obch.) o míře 
odborného živnostenského vzdělání, požadova
ného od válečných invalidů a o způsobu jeho 
osvědčení.

§ 2.
(!) Zákon tento nabývá účinnosti rok po vy

hlášení ve Sbírce zákonů a nařízení.
(2) Jeho provedením pověřují se ministři 

průmyslu, obchodu a živností a sociální peče.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Novák v. r.

194.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 24. října 1928 

o vysvědčeních Veřejné odborné školy pro 
ženská povolání v ústí nad Labem s němec

kým jazykem vyučovacím.

Veřejná odborná škola pro ženská povolání 
s německým jazykem vyučovacím v Ústí n. L. 
zařazuje se s platností od školního roku 
1927/1928 podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze 
dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., a podle nařízení 
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu 
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180 
ř. z. do seznamu živnostenských učilišť, je
jichž vysvědčení na odchodnou nahrazují prů
kaz řádného dokončení učebního poměru (to
varyšský list neb zkoušku tovaryšskou), opo- 
vídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na 
šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Novák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


