
Záložna – Kampelička Damnov

1946 – 1951

Inventář

Číslo listu JAF: 466
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I. Vývoj původce fondu

Kampelička, spořitelní a záložní spolek pro Damnov a okolí, zapsané společenstvo s
neobmezeným ručením, byla ustavena I. valnou hromadou, dne 14. prosince 1946, a to na
základě zákona č. 70/1873 ř. z. o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Do obvodu působnosti kampeličky patřily místní obce Damnov, Velká Ves, Bezděkov,
Vítkovice (správně Vítovice), Pavlovice, Plesov (správně Plezom), Lhota a Janov.

Knihy  či  doklady  mapující  činnost  vrcholných  orgánů  kampeličky  v  Damnově  se
nedochovaly.  O  stavu  členské  základny,  a  to  přes  poměrně  širokou  oblast  působnosti,
nevypovídá ani jediná dochovaná kniha – Kniha závodních podílů. Nalézají se v ní pouhá tři
jména.

Na základě  zákona č.  181/1948 Sb.  o  organizaci  peněžnictví  došlo k  přejmenování
kampeličky na Záložnu – Kampeličku v Damnově.

Výnosem ministerstva financí,  ze dne 11. listopadu 1949, č.  j.  308/203.695/49 bylo
přikázáno sloučení Záložny – Kampeličky v Damnově se Spořitelnou a záložnou v Boru u
Tachova, podle zákona č. 181/1948 Sb., § 3., odst. 3., písm. e/. Ke sloučení došlo proto, že
orgány záložny dlouhodobě  neplnily  stanovenou  činnost  a  existence  tohoto  ústavu  byla
pokládána za neopodstatněnou. 

II. Vývoj a d ějiny fondu  

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 199).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu  archiválií  fondu  Záložna  –  Kampelička  Damnov  byly
provedeny 18. dubna 2000 ve Státním okresním archivu v Tachově. 

Spisový materiál se skládá převážně z dokladů daňové povahy. Samostatný celek tvoří
korespondence týkající se sloučení kampeličky se spořitelnou v Boru. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Stanovy a Jednací řád 1946 K 1

2 Kniha závodních podílů 1948 K 2

Spisový materiál

3 Zápis družstva do rejstříku společenstev 1947 1

4 Platební rozkazy, účetní závěrky,  vyzvání k dani 1947 – 1950 1

5 Doklady a korespondence týkající se sloučení
s Okresní spořitelnou a záložnou v Tachově 1949 – 1951 1
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Název fondu: Záložna – Kampelička Damnov

Značka fondu: ZK Damnov

Časový rozsah: 1946 – 1951

Počet evidenčních jednotek: 3 (2 knihy, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 5

Rozsah bm: 0,12
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