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Úvod

I. Vývoj původce  archivního souboru

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Otročín a Místní národní výbor 
Otročín vyvíjející svou činnost od září 1945 do 30. června 1960. Obec spadala v letech 1945-
1960 do politického okresu Stříbro. Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., 
o krajském zřízení, byl od 1. ledna 1949 zřízen Kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec 
Otročín.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem 
presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním  nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
Směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6  ze  dne  19.  května  1945  uveřejněná  v  Úředním  listu 
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů 
z  roku 1947.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní  správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat  svou  působnost,  byly  v  pravomoci  ministra  vnitra.  Dnem  ustavení  místního 
národního  výboru  zaniklo  obecní  zastupitelstvo,  obecní  úřad  se  stal  úřadem  místního 
národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
resp. okresními správními komisemi místní  správní komise,  jejichž pravomoci byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Přesné datum ustavení místní správní komise nelze pro nedostatek archiválií zjistit, ale 
k 15. září 1945 MSK fungovala v následujícím složení – Antonín Pichl, Karel Hnízdil, Jan 
Foltýn, Jan Valenta, Josef Živný, František Tesárek, Josef Holub, František Polena.
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Dne 14. října 1945 se konala volba nového předsedy MSK a dalších členů. Předsedou 
byl  zvolen  Antonín  Pichl,  místopředsedou Jan  Volf,  jednatel  František  Polena,  pokladník 
Karel  Hnízdil,  členové Josef Holub a Jan  Foltýn. Revizory účtů byli  zvoleni  Jan  Valenta 
a Jaroslav  Tomášek,  který  současně  vykonával  funkci  zásobovacího  referenta.  Dále  byla 
ustavena hospodářská komise  ve složení  – Karel  Hnízdil,  Jan Valenta,  František Tesárek, 
Josef Holub.

Situace  v obci  byla  napjatá,  neboť  údajně předseda  rozhodoval  o všem sám,  ostatní 
členy MSK nebral na vědomí, a proto všichni rezignovali. Na základě této skutečnosti byla 
podána  stížnost  Okresní  správní  komisi  ve Stříbře  na jednání  předsedy a žádost  o zvolení 
nové MSK. Dne 19. prosince 1945 se konala schůze „českého obyvatelstva“ v Otročíně, při 
které  došlo  ke zrušení  dosavadní  MSK  a navržení  nové  MSK  ve složení:  Josef  Hubka 
(předseda),  Václav  Rychtář  (místopředseda),  Karel  Kocourek  (jednatel),  Bedřich  Davídek 
(pokladník),  Josef  Holub  a Karel  Hnízdil  (členové)  a náhradníci  Jan  Fajman,  František 
Tesárek,  Josef  Karmazín.  Okresní  správní  komise  ve Stříbře  jmenovala  takto  navrženou 
místní správní komisi dne 27. prosince 1945.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11 odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb 
do ústavodárného Národního shromáždění,  ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro 
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle  do roku 1950,  kdy byla  na základě vládního  nařízení  č.  14/1950 Sb.,  o organisaci 
místních  národních  výborů,  přeměněna  na místní  národní  výbor.  V Otročíně  se voleb 
zúčastnilo 75 oprávněných voličů, takže v obci byl ustanoven místní národní výbor.

Na základě  výsledků voleb  do Ústavodárného národního  shromáždění  konaných dne 
26.  května 1946 došlo k přeměně MSK na MNV. Bylo navrženo a schváleno 9 kandidátů 
do MNV. Z dostupných archiválií lze zjistit, že členy MNV byli zvoleni – Jan Volf, Václav 
Rychtář, Karel  Kocourek, Josef Páník,  Josef Hubka (všechny členy bohužel  nelze zjistit). 
Ustavující  schůze nově utvořeného MNV se konala dne 25. června 1946 a předsedou byl 
zvolen Jan Volf. Vzhledem k onemocnění předsedy MNV došlo již v listopadu 1946 k nové 
volbě předsedy a dalších členů.  Volba se uskutečnila 1. listopadu 1946 následovně: členy 
národního  výboru  byli  zvoleni  –  Karel  Kocourek,  Josef  Páník,  Josef  Hubka,  František 
Tesárek,  Antonín Pichl,  Karel Hnízdil,  Bedřich Davídek, Josef Holub a Karel Thomajer. 
Předsedou  MNV  byl  zvolen  Karel  Kocourek,  místopředsedou  Josef  Hubka,  jednatelem 
František Tesárek, pokladníkem Josef Páník,  členy rady František Tesárek, Karel Hnízdil, 
Josef Holub. Následovala volba finanční komise s předsedou Antonínem Pichlem a se členy 
Josefem Karmazínem a Františkem Polenou.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

V roce  1947 došlo  k  několika  změnám v  členství  MNV – odstoupili  Josef  Pánik, 
František  Tesárek  a  Karel  Thomajer,  nastoupili  Václav  Belšán,  Jaroslav  Tomášek  a  Jan 
Pevala. Po únorových dnech v roce 1948 sice k žádným změnám u MNV v Otročíně nedošlo, 
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ale již 1. června rezignoval Karel Kocourek na funkci předsedy i členství v MNV. Novým 
předsedou  byl  zvolen  dosavadní  místopředseda  Josef  Hubka,  na  jehož  místo  nastoupil 
Antonín Pichl a počet členů MNV byl doplněn náhradníkem Karlem Thomajerem. Všechny 
tyto  změny  byly  přijaty  Okresním  národním  výborem  ve  Stříbře.  I  v  dalších  měsících 
docházelo ke změnám jednotlivých členů místního národního výboru. V listopadu 1948 se 
odstěhovali z obce Antonín Pichl a Jan Pevala, na jejichž místa byli povoláni Jan Valenta a 
František Polena. V srpnu 1949 byli na návrh MO KSČ a MAV NF v Otročíně odvoláni z 
funkcí a členství v MNV Karel Hnízdil, Karel Thomajer, František Polena a na jejich místa 
povoláni Josef Pelant, Václav Vavřínek, Věroslav Knytl.

V souvislosti  s  realizací  zákona č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Obec Otročín spadala do 30. června 1960 do matričního obvodu Svojšín.  Od 1. července 
1960 došlo ke změně matričních obvodů a územním změnám, po kterých se obec Otročín 
stala součástí okresu Tachov a nově součástí matričního obvodu Stříbro.

Reorganizace  MNV  v Otročíně  proběhla  podle  §  27  odst.  1  vládního  nařízení  č. 
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů, na návrh MAV NF. ONV ve Stříbře 
dne 10. května 1950 jmenoval 12 navržených členů MNV – Václava Belšána st., Kateřinu 
Polenovou,  Vlastu  Thomajerovou,  Emanuela  Kratochvíla,  Josefu  Holubovou,  Barboru 
Hnízdilovou,  Jaroslava  Němce,  Karla  Kocourka,  Věroslava  Knytla,  Mikuláše  Dostála, 
Václava Belšána ml., a Jana Volfa. Ustavující schůze reorganizovaného MNV se konala dne 
10.  května  1950  a předsedou  byl  zvolen  Václav  Belšán  st.,  místopředsedkyní  Kateřina 
Polenová. Funkce ostatních členů MNV se pro nedostatek archiválií nepodařilo zjistit.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících místních národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit  a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst.  1 § 3 výše uvedeného vládního 
nařízení.

V roce 1952 došlo zřejmě k novému jmenování členů MNV (pro nedostatek archiválií 
však nelze zjistit příčinu jmenování). Jmenováni byli: Václav Holub, František Smolek, Anna 
Valentová,  Vlasta  Kratochvílová,  Evžena  Lukavcová,  Josef  Hubka,  Josef  Kudrna,  Josef 
Pelant, Karel Hnízdil, Václav Hana.

Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a na něj  navazující  zákony  a vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o volbách  do národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a č.  23/1954  Sb.,  o organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  zrušením  referentského  systému,  jehož  místo  zaujaly 
jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.

Podle § 3 odst.  5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil  do místních 
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti 
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obce.  V obcích do 900 obyvatel  se volilo  9  členů.  Místní  národní  výbory se měly scházet 
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§ 10). Rada národního výboru se skládala 
z předsedy NV, jeho náměstka,  popř. náměstků,  tajemníka a ostatních členů rady. Všichni 
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl 
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.

Podle zákona č.  14/1954 Sb.,  o volbách do národních výborů,  byly 16.  května 1954 
uskutečněny první  volby členů národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

Jak je patrné ze zápisu o sčítání hlasů, bylo v těchto volbách zvoleno 9 členů MNV – 
Emanuel  Kratochvíl,  Josef  Hubka,  Věroslav  Knytl,  Mikuláš  Dostál,  Václav  Holub,  Anna 
Valentová, František Smolek, Josef Pelant, Marie Kocourková. Předsedou MNV byl zvolen 
Věroslav Knytl, tajemníkem Josef Hubka, účetním Emanuel Kratochvíl (současně vedl službu 
účetní i pokladní).

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

Ve volbách v květnu 1957 bylo zvoleno 9 členů MNV – Emanuel Kratochvíl, Vlasta 
Thomajerová, Jan Pužej, Mikuláš Lenoch, Mikuláš Dostál, Václav Holub, Jaroslav Kudrna, 
Helena Jakubcová a Richard Špath.  Na ustavující  schůzi  dne 28. května 1957 byl zvolen 
předsedou  MNV Emanuel  Kratochvíl,  tajemnicí  Helena  Jakubcová  a  třetím  členem rady 
Mikuláš  Dostál.  Pokladní  a účetní  službou  byl  pověřen  Jan  Pužej.  Následovala  volba 
jednotlivých komisí – zemědělské, finanční, kulturně osvětové a školské. Tajemnici Helenu 
Jakubcovou vystřídala Vlasta Thomajerová v roce 1959.

Ze zprávy o provedené prověrce činnosti  a finančního  hospodaření  MNV v Otročíně 
ze dne  12.  června  1959  vyplývá,  že celou  činnost  MNV  hodnotili  kladně,  neboť  nebyly 
zjištěny žádné závady, které by vyžadovaly protokolární zápis. Takto kladné hodnocení MNV 
je velmi vzácné, neboť ve většině případů revizí prováděných kontrolními odbory okresních 
národních výborů docházelo k porušování tehdy platných zákonů a nařízení.

S účinností  od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího 
okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, ONV Mariánské 
Lázně a ONV Horšovský Týn. Po této reorganizaci obec Otročín náležela pod správu ONV 
v Tachově. Zároveň došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje 
vznikl kraj Západočeský.

K zániku MNV v Otročíně došlo sloučením obce Otročín s obcí Těchlovice s účinností 
od 1. července 1960. Sloučením těchto obcí se vytvořila jedna obec s názvem Těchlovice a 
obec Otročín se  stala  osadou obce Těchlovice.  Toto sloučení  však nebylo definitivní.  Při 
dalších územních změnách v okrese Tachov se s účinností od 1. ledna 1980 obec Těchlovice 
s místní částí Otročín sloučila s obcí Stříbro.
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Předsedové MSK a MNV v Otročíně v letech 1945-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Antonín Pichl září 1945 prosinec 1945 (MSK)
Josef Hubka 19. 12. 1945 červen 1946 (MSK)
Jan Volf 25. 6. 1946 říjen 1946 (MNV)
Karel Kocourek 1. 11. 1946 1. 6. 1948
Josef Hubka 1. 6. 1948 květen 1950
Václav Belšán st. 10. 5. 1950 ?
Věroslav Knytl 1. 6. 1954 květen 1957
Emanuel Kratochvíl 28. 5. 1957 30. 6 1960

II. Vývoj a dějiny archivního souboru

Dokumenty původce byly ukládány ve spisovně MNV, která se nacházela v úřadovně 
MNV v čp. 17. Zde také v roce 1956 došlo k jediné odborné archivní prohlídce spisů po dobu 
existence  původce.  Ze zápisu  z 24.  ledna  1956,  který byl  vypracován  tehdejší  pracovnicí 
archivní služby B. Lohrovou vyplývá, že se ve spisovně nacházely již jen dokumenty po roce 
1945. Z nich je výslovně v zápise uvedena kniha zápisů ze schůzí  rad a pléna MNV z let 
1945-1955,  2  podací  protokoly  z let  1948-1954  a spisy  z let  1945-1954.  Konkrétnější 
informace,  bohužel,  nelze  ze zápisu  vyčíst.  Pro  trvalou  archivní  úschovu  byly vybrány 2 
podací  protokoly z let  1948-1954  (dnes  inv.  č.  3  a 4),  dále  voličské  seznamy a výsledky 
z voleb z let 1946 a 1948 (dnes inv. č. 5) a rozpočty obce z let 1945-1949, 1951 (dnes inv. č. 
9).  Tyto  vybrané  dokumenty  zůstaly  uloženy  u původce.  Dále  bylo  v průběhu  prohlídky 
vyřazeno „cca 40 kg papíru“.

Okresní archivářka o rok později zaslala na MNV Otročín žádost o odeslání vybraných 
dokumentů  do archivu  za účelem jejich  trvalého uložení.  Přestože  není  žádný další  zápis 
ve spis  o fondu,  je  zřejmé,  že písemnosti  MNV  archivu  odeslal.  Na EL  JAF  zavedeném 
ke dni 16. prosince 1957 jsou zaznamenány 2 podací protokoly z let 1948-1954 a 1 karton 
z let  1945-1952.  Datum  převzetí  ani  číslo  v knize  přírůstků  však  na EL  uvedeno  není. 
K žádné další  změně na EL již  nikdy nedošlo,  přestože  do archivu  další  archiválie  přišly. 
Stalo  se tak patrně ihned po zrušení  MNV Otročín.  Bohužel  nebyla předána kniha zápisů 
ze schůzí  rady a pléna  MNV z let  1945-1955 (patrně  však  byla  vedena  až do konce  roku 
1956). Co se stalo s ostatními písemnostmi MNV není možné zjistit.

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Otročín tvořen 1 úřední knihou z roku 
1957, 1 podacím protokolem z let 1948-1953, 1 kartonem z let 1945-1960 (obsahujícím další 
podací  protokol  a  úřední  knihu)  a 6  razítky z let  1945-1960.  Při  inventarizaci  archivního 
fondu byly prověřeny archiválie  nástupnických  MNV Těchlovice  a MěNV Stříbro,  odkud 

7



nebyly převzaty žádné písemnosti týkající se MNV Otročín.

V archivním  fondu  MNV  Otročín  bylo  provedeno  vyřazení  duplikátů  a  jednotlivin 
nearchivní povahy (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy č. j. SOAP/
090-0755/2009-40.02 z 18. 12. 2009 a schválený č. j. SOAP/008-0392-0396/2010 ze dne 17. 
06. 2010), při níž bylo vyřazeno 6 razítek z let [1946-1960] (viz otisky) v celkovém rozsahu 
0,06 bm.

Při inventarizaci byl archivní fond přemanipulován, nově identifikovány další evidenční 
jednotky a v současnosti je tvořen 2 úředními knihami, 2 podacími protokoly a 1 kartonem 
o celkové metráži 0,14 bm.

Archivní  fond MNV Otročín byl  uspořádán podle  Návrhu metodického návodu pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou  Ministerstva  vnitra  ČR  a  doplněn  podle  Metodického  pokynu  pro  inventární 
zpracování archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni  č. j. 
SOAP/006-3120/2007.  Formální  zpracování  bylo  provedeno  dle  Metodického  pokynu 
ředitele SOAP v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-
0767/2010.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru

I přesto,  že se dochovalo  pouze  torzo  archiválií  původce,  umožňují  dochované 
materiály (zejména inv. č. 1) alespoň nahlédnout do činnosti malého MNV na sklonku jeho 
existence. Pro výzkum dějin obce po roce 1945 je však nutné využít archiválie nadřízeného 
ONV Stříbro, regionální tisk apod.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky

Archivní  fond MNV Otročín  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v prosinci 2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 13. srpna 2010 Jana Zímová
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Prameny tištěné
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Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960

Úřední list republiky Československé – ročník 1945
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Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V – VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

č. – číslo

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KSČ – Komunistická strana Československa

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírky

sign. – signatura

VŽ – výbor žen
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV, 1957 – 1960 K 1
veřejných schůzí, schůzí zemědělců, členských
schůzí družstva a výboru žen
17. 01. 1957 – 06. 06. 1960

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy
A. Účetní knihy

2 Kniha příjmů 1957 K 2

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

3 Podací protokol 1948 – 1953 R 1
19. 11. 1948 – 11. 2. 1953

4 Podací protokol 1950 – 1955 R 2
2. 1. 1950 – 29. 4. 1950
2. 1. 1953 – 16. 1. 1955

B. Spisy

Volby

5 Voličské seznamy, volby 1946, 1948, 1946 – 1949 N 1
zápisy o volbách a průběhu voleb,
jmenování členů a náhradníků volebního
výboru v obci

Organizace činnosti národního výboru

6 Oběžníky, celoobecní závazky, plány 1957 – 1959 N 1
práce MNV a VŽ, situační zpráva
o činnosti MNV
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

7 Přestupky občanů 1952 N 1

Evidence a správa majetku

8 Převzetí a předání nově opraveného 1958 – 1960 N 1
domku čp. 2 dosídlencům Mikovým,
oprava domku čp. 4 pro dosídlence

Finanční hospodaření

9 Rozpočty obce, rozpočty dobrovolného 1946 – 1951 N 1
hasičského sboru a školní obce, účetní
závěrka obce, výkazy o hospodaření MNV

Plánování

10 Programový akční plán obce pro příští 1957 – 1958 N 1
volební období, doplněk akčního
programového plánu na rok 1958

Obchod

11 Žádost lidového spotřebního družstva 1959 N 1
Jednota o bezplatné zcizení hostince
v Otročíně (čp. 36) a schválení této
žádosti členy MNV

Zemědělství

12 Zpráva o hospodářské situaci v JZD 1959 N 1

Zemědělská výroba

13 Zemědělská statistika (evidenční listy 1954 – 1960 N 1
o plochách kultur, obecní přehledy,
sběrné listy o plochách osevu)

Školství

14 Žádost o přidělení školnictví při otevření 1957 N 1
školy v září 1957 v Otročíně
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