
Místní národní výbor Senetín

1945-1960

Státní okresní archiv Kutná Hora

221205010

Archivní pomůcka č. 288
NAD č. 347

Inventář

Zpracoval: Jiřina Vašíčková

Kutná Hora 29.10.2020

Značka fondu: MNV



Obsah
I. Dějiny původce archivního souboru 3

Místní národní výbor Senetín 3
II. Dějiny archivního souboru 11
III. Archivní charakteristika archivního souboru 11
IV. Tematický popis archivního souboru 12
V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení
archivní pomůcky

12

Příloha Použité zkratky 13
Jednotky popisu 14

Úřední knihy 14
Účetní knihy 14
Spisy 14



I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Místní národní výbor Senetín

Typ preferované formy jména: jméno, pod nímž je entita nejvíce známá

Místní národní výbor Senetín

Datace použití jména od-do: 1945 - 1960

MNV Senetín

Místní národní výbor v Senetíně

Variantní forma jména:

Datum vzniku: 10.5.1945

Poznámka ke vzniku: den začátku úřadování

Předchůdce: Obecní úřad Senetín

Datum zániku: 12.6.1960

Poznámka k zániku: sloučení

Nástupce: Místní národní výbor Petrovice I

Sídlo

Sídlo: Senetín (Petrovice I, Kutná Hora, Česko)

Poznámka: čp. 3

Podřízenost jiné korporaci

Nadřízená entita: Okresní národní výbor Kutná Hora

Datace: 1945 - 1960

Poznámka: nadřízený správní orgán

Geografická působnost

Místo: Senetín (Petrovice I, Kutná Hora, Česko)
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Charakteristika:

úřad místní lidové správy a přenesené státní správy
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Dějiny původce:

Základem nové struktury veřejné správy v osvobozeném Československu se staly národní
výbory (dále též NV). Nahradily tak od roku 1850 fungující obecní úřady. Prvním závazným
právním  dokumentem  byl  ústavní  dekret  prezidenta  republiky  o  národních  výborech  a
prozatímním  Národním  shromáždění  číslo  18/1944  Úředního  věstníku  československého.
Místní  národní  výbory  (dále  též  MNV)  se  v  obcích  ustavovaly  jako  prozatímní  orgány
veřejné správy. Jejich postavení a pravomoc byly dány vládním nařízením číslo 4/1945 Sb.
ze dne 5. května 1945, o volbě a pravomoci národních výborů, a vládním nařízením číslo
44/1945 Sb. ze dne 7. srpna 1945, kterým se mění vládní nařízení číslo 4/1945 Sb. Vnitřní
složení,  pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  dokumentů
určovala  Směrnice  ministerstva  vnitra  číslo  6  ze  dne  19.  května  1945,  uveřejněná  v
Úředním  listu  republiky  Československé.  Tento  dokument  rozlišoval  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.  Obec  Senetín  patřila  v  letech  1945–1950  do  okresu  Kutná
Hora  (kraj  pražský).  V  roce  1950 byla  vládním nařízením č.  199/1950 Sb.  převedena do
okresu Čáslav (kraj pardubický), avšak již v roce 1954 vládní nařízení č. 16/1954 Sb. tuto
změnu  zrušilo  a  obec  vrátilo  zpět  do  okresu  Kutná  Hora.  Z  komplementárních  pramenů
fondu Okresního úřadu Kutná Hora, týkajících se voleb do MNV Senetín z let 1945–1946, a
ze zápisů ze schůzí MNV Senetín z let 1927–1945 (1948), uložených ve fondu Archiv obce
Senetín,  vyplývá,  že  samosprávný  orgán  rovnou  fungoval  v  podobě  národního  výboru.
První  národní  výbor  byl  ustaven  dne  10.  května  1945  a  pracoval  v  jedenáctičlenném
složení. Předsedou byl zvolen Bohuslav Šťastný (bývalý starosta Obecního úřadu Senetín),
místopředsedou  František  Klaus.  Ostatními  členy  výboru  se  stali  Jan  Matuška,  Jan
Maruška,  Alois  Chvátil,  Jaroslav  Čochnář,  Bohumil  Kalousek,  Bohumil  Fiala,  František
Kocourek, Bohumil Ševčík a František Chvátil. Dne 23. června 1945 byl Bohuslav Šťastný
vystřídán ve funkci předsedy MNV Bohumilem Ševčíkem.
Na  základě  paritního  zastoupení  přítomných  politických  stran  –  Komunistické  strany
Československa  (dále  též  KSČ),  Československé  strany  lidové  (dále  též  ČSL)  a
Československé  strany  národně  socialistické  (dále  též  ČSNS)  se  dne  26.  května  1946
volilo  do  Ústavodárného  Národního  shromáždění.  Voleb  se  účastnilo  52  občanů  obce
Senetín.  Podle  §  6  vládního  nařízení  ze  dne  27.  května  1946,  číslo  120/1946  Sb.,  o
obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků  voleb  do  Ústavodárného  Národního
shromáždění,  a  podle  §§  4–6  směrnic  ministra  vnitra  ze  dne  6.  června  1946,  číslo
B–2541–6/6–46–II/2,  obdržela  nejvíce  mandátů  ČSNS.  Se  svými  25  hlasy  získala  čtyři
mandáty (Alois Chvátil, Bohumil Ševčík, Bohuslav Šťastný, Bohumil Kalousek). KSČ byly na
základě  získaných  14  hlasů  přiděleny  tři  mandáty  (Karel  Šťastný,  František  Kocourek,
Antonín  Vavřička)  a  ČSL  s  jejich  13  hlasy  dva  mandáty  (Jan  Maruška,  Eduard  Augusta).
Ustavující  schůze  obnoveného  MNV  se  konala  dne  25.  června  1946.  Zvolen  byl
devítičlenný  výbor,  z  něho  potom  pětičlenná  rada.  Předsedou  se  stal  Alois  Chvátil,
místopředsedou  Jan  Maruška,  radu  doplnili  Bohumil  Kalousek,  Karel  Šťastný  a  Bohuslav
Šťastný.  Vnitřní  organizaci  a  dělbu  práce  při  vykonávání  působnosti  MNV  stanovila
vyhláška  ministerstva  vnitra  číslo  966/1947  Úředního  listu  ze  dne  10.  září  1947,  v  jejíž
příloze  byl  vydán  prozatímní  organizační  řád  MNV.
Až  do  vydání  ústavního  zákona  č.  150/1948  Sb.,  ze  dne  9.  května  1948,  kterým  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, okresech a krajích“ a jejich existence byla
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právně  zakotvena  jako  nedílná  součást  státního  zřízení  ČSR.  Zcela  novým  prvkem  bylo
zavedení principu volitelnosti NV od roku 1954, do té doby byli  jejich členové jmenováni
příslušným ONV na návrh Národní fronty. Úkolem Místního akčního výboru Národní fronty
(dále též MAV NF) Senetín, kterému předsedal František Klaus, bylo navrhnout z důvodu
reorganizace  místních  národních  výborů  některé  členy  pléna  (především  z  řad  ČSL  a
ČSNS) k odvolání z členství i všech funkcí v MNV. Návrh reorganizovaného MNV byl zaslán
ke  schválení  Okresnímu  národnímu  výboru  (dále  též  ONV)  v  Kutné  Hoře  a  zároveň
představen  na  schůzi  MNV  Senetín  dne  26.  dubna  1948.  Navržení  členové  výboru  byli
členy  KSČ  (s  výjimkou  Václava  Zmrhala).  Dopisem  ONV  v  Kutné  Hoře,  zaslaném  MNV
Senetín  dne 14.  června 1948,  odvolala  rada ONV v Kutné Hoře svým usnesením ze dne
11. června 1948 (k návrhu MAV NF Senetín ze dne 2. května 1948, č. 6/48, na základě §2,
odstavec 1, bod 3 vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 25. února 1948, č. 305/Úřední list I,
částka 36, ze dne 26. února 1948) z členství a všech funkcí v MNV Senetín Aloise Chvátila
(voleného  za  ČSNS)  a  Jana  Marušku  (za  ČSL).  Zároveň  povolala  nové  členy  –  za  KSČ
Miloslava Kocourka, Jana Čochnáře, Blahoslava Čochnáře a bezpartijního Václava Zmrhala.
Předsedou devítičlenného výboru se stal František Kocourek, funkce místopředsedů přijali
Václav  Zmrhal  a  Bohumil  Ševčík.  Zbývajícími  členy  výboru  byli  zvoleni  Jan  Čochnář,  Jan
Matuška,  Eduard  Augusta,  Karel  Šťastný,  Antonín  Vavřička  a  Jaroslav  Čochnář.
Podle  návrhu  MAV  NF  na  základě  §  27,  odstavec  1,  vládního  nařízení  č.  14/1950  Sb.,  o
organisaci  místních  národních  výborů,  došlo  k  další  reorganizaci  MNV  v  roce  1950.
Ustavující schůze MNV Senetín se konala 21. července 1950. Výbor zůstal devítičlenný, z
něho  byla  zvolena  pětičlenná  rada.  Předsedou  byl  opět  zvolen  František  Kocourek,  radu
doplnili František Klaus, Václav Zmrhal, Bohumil Ševčík a Jan Matuška. Činnost MNV byla
na  základě  tohoto  nařízení  realizována  pomocí  referentského  systému,  který  byl
reorganizován vládním nařízením číslo 121/1951 Sb. ze dne 11. prosince 1951, o změnách
v referátech národních výborů. 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. První, kdo vykonával tuto funkci tajemníka
MNV Senetín, byl František Klaus.
Ústavním  zákonem  číslo  81/1953  Sb.  ze  dne  16.  září  1953,  o  řízení  národních  výborů
vládou, převzala vláda od ministerstva vnitra řízení a kontrolu činnosti národních výborů.
Do  existence  národních  výborů  významně  zasáhl  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  organizaci
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, odstavec 5, zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech,
určoval  počet členů MNV počet obyvatel  obce (jeden člen nejméně na 100 a nejvýše na
200 obyvatel).  V obcích do 900 obyvatel  se volilo  devět  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,  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  dne  16.  května  1954  uskutečněny  první  volby  členů
národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo.  Volební  období  bylo  stanoveno
na  tři  roky.  Na  základě  těchto  voleb  byla  na  ustavujícím  zasedání  devítičlenného  MNV
Senetín  dne  26.  května  1954  zvolena  tříčlenná  rada  –  předsedou  Stanislav  Švanda,
tajemníkem  František  Klaus  a  třetím  členem  rady  Karel  Šťastný.  Ustaveny  byly  tři  stálé
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komise – finanční, zemědělská a kulturní.
Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb. ze
dne  6.  března  1957,  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. Zvoleno
bylo devět členů výboru. Ustavující schůze se konala dne 22. května 1957, na pořadu byla
především  volba  tříčlenné  rady  –  předsedy  Stanislava  Švandy,  tajemníka  Bohumila
Kalouska a třetího člena rady Karla Šťastného. Komise zůstaly ve stejném složení  jako v
roce 1954.
Novému  územnímu  uspořádání  státu  v  roce  1960  předcházelo  vydání  několika  zákonů,
které  ovlivnily  další  vývoj  národních  výborů.  Ústavní  zákon  číslo  35/1960  Sb.  ze  dne  9.
dubna 1960, o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách
do  Slovenské  národní  rady  a  ústavního  zákona  o  národních  výborech,  definoval  národní
výbory  vzešlé  z  voleb  roku  1960  jako  „orgány  státní  moci  pracujícího  lidu“.  Navazující
zákon  číslo  36/1960  Sb.  ze  dne  9.  dubna  1960,  o  územním členění  státu,  stanovil,  že  z
důležitých  společenských  zájmů,  zejména  pro  další  rozvoj  zemědělské  výroby  a  pro
hospodářskou a kulturní výstavbu obcí, lze vytvořit, zrušit nebo sloučit obce, nebo provést
změnu jejich území. Na základě tohoto zákona, s účinností od 1. července 1960, byla obec
Senetín  převedena  pod  správu  obce  Petrovice  I.  Sloučení  s  MNV  Petrovice  I  bylo
projednáno  a  občany  odsouhlaseno  na  schůzi  MNV  Senetín  dne  17.  března  1960.  Podle
nového územního uspořádání se dne 12. června 1960 konaly volby do MNV. V souladu se
zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se do národních výborů poprvé
volili  poslanci  (dříve členové).  Působnost MNV byla upravena zákonem č.  65/1960 Sb.,  o
národních  výborech,  ze  dne  25.  května  1960.  Zároveň  bylo  Ústavou  Československé
socialistické  republiky  volební  období  prodlouženo  z  původních  tří  na  čtyři  roky  (ústava
byla  publikována  pod  č.  100/1960  Sb.,  prodloužení  volebního  období  se  týká  článku  86,
odstavec 3). Den voleb byl pro MNV Senetín dnem, kterým ukončil svou činnost. Občané
Senetína volili své poslance do MNV Petrovice I.
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Funkce původce:

• dozor na stavební výrobu, která je podřízena NV, a výrobu některých stavebních hmot,
• zajištění bytové a občanské výstavby,
• péče o údržbu bytového fondu, jeho plné využití a přidělování bytů,
• řízení výstavby obce a zlepšování jejího vzhledu,
• průmyslová výroba místního významu, služby, opravy a údržba pro obyvatelstvo,
• dozor na zásobování obyvatelstva,
• rozvoj zásobování vodou,
• rozvoj veřejné osobní i nákladní silniční dopravy a její účelné uspořádání,
• správa silniční sítě,
• rozvoj veřejného stravování,
• rozvoj školství, kultury a vzdělání,
• spolupráce s dobrovolnými společenskými organizacemi,
•  preventivní  a  léčebná  zdravotní  péče  o  obyvatelstvo  a  sociálního  zabezpečení
pracujících,
• spolupráce s jednotnými zemědělskými družstvy,
• péče o životní prostředí a ochranu půdy, lesů, ovzduší a vodních toků,
• zabezpečení práva na práci,
• vytváření podmínek pro rozvoj tělesné výchovy a sportu,
• přispívání k upevňování obranyschopnosti země,
•  konfiskace  majetku  Němců  a  kolaborantů  podle  dekretu  prezidenta  republiky  č.
108/1945  Sb.,
• konfiskace zemědělského majetku podle dekretu č.12/1945 Sb.,
• trestní provinění proti národní cti, dekret 138/1945 Sb.,
• řešení válečných škod,
• odsun německého obyvatelstva,
• ustanovování národních správ,
• evidence a náhrada válečných škod
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Normy konstitutivní:

• ústavní dekret presidenta republiky č. 18/1944 Úředního věstníku československého, o
národních výborech a prozatímním Národním shromáždění,
• vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů,
• vládní nařízení č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů,
•  směrnice  Ministerstva  vnitra  č.  6/1945  Úředního  listu,  pro  národní  výbory  místní  a
okresní,
•  vládní  nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o  obnovení  národních  výborů  na  podkladě  výsledků
voleb  do  Ústavodárného  Národního  shromáždění,
•  vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  966/1947  Úředního  listu,  kterou  se  vydává  prozatímní
organizační  řád  místních  národních  výborů,
• zákon č. 150/1948 Sb., kterým byla schválena Ústava ČR,
•  vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  305/1948  Úředního  listu  I,  o  některých  přesunech
působnosti  ve  veřejné  správě,
• vládní nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů,
• vládní nařízení č. 199/1950 Sb., o změnách hranic krajů, okresů a obcí,
• vládní nařízení č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů,
• vládní nařízení č. 121/1951 Sb., o změnách v referátech národních výborů,
• zákon č. 81/1953 Sb., o řízení národních výborů vládou,
• zákon č. 12/1954 Sb., o národních výborech,
• zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech,
• zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů,
• zákon č. 16/1954 Sb., o změnách územních obvodů některých národních výborů,
• zákon č. 23/1954 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů,
• zákon č. 11/1957 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů,
• vyhláška č. 12/1957 Sb., o úplném znění zákona o volbách do národních výborů,
• zákon č. 35/1960 Sb., o změně ústavního zákona o volbách do národních výborů,
• zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,
• zákon č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů,
• zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech,
• zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČR

Vnitřní struktury:

V čele MNV stál předseda. Od roku 1951 byl podle vládního nařízení 119/1951 ustanoven
tajemník, který byl výkonným orgánem MNV a za svou činnost odpovídal jeho předsedovi
a  radě  MNV,  řídil  se  jejich  pokyny  a  současně  byl  odpovědný  radě,  předsedovi  a
tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci.  Při  MNV  působily
komise  (stálé  či  dočasně  volené).

Předsedové MNV v Senetíně v letech 1945–1960:
Bohuslav Šťastný 10. 5. 1945–23. 6. 1945
Bohumil Ševčík 23. 6. 1945–25. 6. 1946
Alois Chvátil 25. 6. 1946–26. 4. 1948
František Kocourek 26. 4. 1948–26. 5. 1954
Stanislav Švanda 26. 5. 1954–12. 6. 1960
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Zdroje informací:

Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv obce Senetín 1905-1945 (1958) (NAD 346), inv. č.
2, Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva a MNV 1927-1945 (1948).
Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv obce Senetín 1905-1945 (1958) (NAD 346), inv. č.
3, Kronika obce Senetín 1927-1945 (1958).
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní úřad Kutná Hora (1794) 1850-1945 (1957) (NAD
7), kar 439, inv. č. 1048, sign. I/18, Obecní volby 1945-1950 (Sázava – Záboří nad Labem).
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní národní výbor Kutná Hora 1945-1960 (NAD 10),
kar 15, inv. č. 116, Zápisy ze schůzí MNV Senetín 1952-1958.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní národní výbor Kutná Hora 1945-1960 (NAD 10),
kar 289, inv. č. 789, sign. 053.0, Evidence členů MNV 1951-1954.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní národní výbor Kutná Hora 1945-1960 (NAD 10),
kar 355, inv. č. 872, sign. 204.4, Volby do místních národních výborů 1951-1954.
Vladimír Štroblík, Vývoj místních a městských národních výborů na území České republiky
(1945-1990). Archivní časopis 51, 2001, č. 2, s. 73-90.
Zdeňka Hledíková – Jan Janák – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích. Od počátků
státu po současnost. Praha 2005.
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II. Dějiny archivního souboru
Dějiny jednotky popisu:

Písemnosti  původce  byly  uloženy  v  budově  úřadovny  MNV  čp.  3.  Dnes  již  nelze  zjistit,
podle  jakého  systému  byly  dokumenty  MNV  ukládány.  Pravděpodobně  nefungovala
spisová služba, tak jako tomu bylo v řadě jiných srovnatelných MNV v jejich prvních letech
existence.  V  letech  1945–1947  používal  předseda  výboru  razítko  „Místní  národní  výbor
Senetín“,  od  roku  1948  „Místní  národní  výbor  v  Senetíně“.  Podacím  razítkem  jsou
označeny  pouze  některé  dochované  archiválie,  výběr  byl  nejspíš  nahodilý.

V  letech  existence  MNV  Senetín  1945–1960  nedošlo  pravděpodobně  k  žádné  přejímce
archivního  materiálu  ani  do  městského,  ani  do  okresního  archivu  v  Kutné  Hoře.  První
návrh ke skartaci spisového materiálu MNV Senetín podal Místní národní výbor Petrovice I
dne  4.  listopadu  1966,  k  samotnému  předání  písemností  došlo  až  26.  září  1972  (č.
přírůstku  23/1972,  č.  jednací  188/1972–4b).  Součástí  této  přejímky  archivního  materiálu
MNV Petrovice I byl i všechen materiál MNV Senetín z let 1945–1960 v rozsahu 0,04 bm,
který obsahuje tento inventář.

Přímý zdroj akvizice:

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Způsob uspořádání:

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Senetín tvořen 3 úředními knihami a
1 balíkem z let 1946–1960. Celková metráž činila 0,04 bm. Datace archivního fondu byla
opravena, nejstarší archiválie pocházejí již z roku 1945. Při inventarizaci archivního fondu
byly prověřeny archiválie nástupnického MNV Petrovice I, kde však nebyly nalezeny žádné
archiválie  týkající  se  MNV  Senetín.  Fond  byl  pořádán  v  roce  1989,  vyhotoven  byl
prozatímní inventární seznam. K druhému pořádání a zároveň inventarizaci fondu došlo v
roce  2020,  vnitřní  skartace  nebyla  provedena.  Fond  byl  uspořádán  na  základě
Metodického pokynu č. 1/2018 k archivnímu zpracování fondů typu „národní výbor“, č. j.
MV-9422-1/AS-2018.  Pro  pořádání  bylo  využito  umělé  pořádací  schéma  pro  neúplně
dochovaný stav (příloha č. 4), neboť MNV Senetín žádný registraturní systém nepoužíval.
Soubor se dochoval pouze torzovitě. Jazykem fondu je čeština.

Struktura archivního fondu:
1 Úřední knihy
1/1 Správní knihy
2 Účetní knihy
3 Spisy
3/1 Organizace činnosti, plánování, kontrola
3/2 Finance a správa majetku
3/3 Školství a kultura
3/4 Vnitřní správa

Ve  spisovně  Obecního  úřadu  Petrovice  I  se  nenacházejí  žádné  dokumenty  MNV Senetín,
přírůstky  již  nelze  očekávat.

Budoucí přírůstky:

Fyzický stav archivního fondu je dobrý, archiválie nejsou nijak poškozené.

Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky:
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Základní pravidla pro zpracování archiválií z roku 2015 (druhé vydání).
Metodický pokyn č. 1/2018 k archivnímu zpracování fondů typu "Národní výbor".

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:

Pravidla zpracování:

Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní národní výbor Kutná Hora 1945-1960,  NAD 10.
Státní  okresní archiv Kutná Hora, Okresní národní výbor Čáslav 1945-1960 (1963),   NAD
11.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní úřad Kutná Hora (1794) 1850-1945 (1957), NAD
7.
Státní okresní archiv Kutná Hora, Archiv obce Senetín 1905-1945 (1958), NAD 346.

IV. Tematický popis archivního souboru
Tematický popis jednotky popisu:

Fond  obsahuje  knihu  zápisů  ze  schůzí  pléna  a  rady  místního  národního  výboru  z  let
1948–1960, kterou jako jedinou lze z hlediska badatelského využití doporučit. Účetní knihy
příjmů  a  výdajů  a  stejně  tak  torzovitý  spisový  materiál  podávají  minimum  informací  o
práci  MNV.  Ke  studiu  činnosti  MNV  Senetín  je  vhodné  využít  komplementární  prameny
uvedené  ve  zdrojích  informací.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a
sestavení archivní pomůcky

Zpracovatel jednotky popisu: Vašíčková Jiřina

Datum popisu: září - říjen 2020
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Použité zkratky: 
 
č. – číslo 
s. – strana 
inv. č. – inventární číslo 
bm – běžný metr 
čj. – číslo jednací 
čp. – číslo popisné 
sign. – signatura 
Sb. – Sbírka 
ukn – úřední kniha 
kar – karton 
ČR – Česká republika 
ČSR – Československá republika 
NV – národní výbor 
MNV – místní národní výbor 
ONV – okresní národní výbor 
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty 
KSČ – Komunistická strana Československa 
ČSL – Československá strana lidová 
ČSNS – Československá strana národně socialistická 



Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

221205010/347 1

Místní národní výbor Senetín
čeština
počet ej: kar 1, ukn 3

1 2

Úřední knihy

1/1 3

Správní knihy

1/1//1 ukn 14

Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV,
ustavujících a veřejných schůzí

1948-1960

2 5

Účetní knihy

2//1 6

Kniha příjmů 1958-1960

2//2 7

Kniha výdajů 1958

3 8

Spisy

3/1 9

Organizace činnosti, plánování, kontrola

3/1//1 kar 110

Odvolání členů národního výboru a povolání nových
členů Okresním národním výborem v Kutné Hoře

1948

3/2 11

Finance a správa majetku
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Označení
Obsah Datace

Ukládací čísloPoř. č.

3/2//1 kar 112

Převod nemovitosti čp. 3 v Senetíně: žádost
Bohumila Fialy

1945

3/3 13

Školství a kultura

3/3//1 kar 114

Zařazení obce do obvodu střední školy Červené
Janovice

1948

3/3//2 kar 115

Zápis z ustavující schůze knihovní rady 1948

3/4 16

Vnitřní správa

3/4//1 kar 117

Vysvědčení zachovalosti: evidence vydání 1948-1951

3/4//2 kar 118

Předání spisovny obecního úřadu 1945-1946

3/4//3 kar 119

Národní spolehlivost: evidence osvědčení 1948-1952
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Název archivní pomůcky: Místní národní výbor Senetín

Značka fondu: MNV

Časové rozmezí archivní pomůcky: 1945-1960

Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: kar 1, ukn 3

Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 19

Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií: 0,04 bm

Stav archivní pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 29. října 2020

Zpracovatel archivního souboru: Jiřina Vašíčková

Archivní pomůcku sestavil: Jiřina Vašíčková

Počet stran archivní pomůcky: 16

Archivní pomůcku schválil: PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělení, pod čj.

SOAA-KH/6371/2020 dne 30.10.2020
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