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O zápisech
Obecní samospráva vznikla zároveň se zrušením poddanství a vrchnostenské správy
po revolučním roce 1848. Obecní písemnosti z nejstarší doby se však nedochovaly.
Některé záznamy zřejmě bude možné najít ve fondech jiných původců, ale ve fondu Archiv
obce Litovice uloženém ve Státním okresním archivu Praha západ se nacházejí až zápisy
ze schůzí zastupitelstev z let 1877 až 1895. Jsou psány na volných listech a podepisovány
členy zastupitelstva (v tehdejší terminologii výboru). Do knih se tedy začalo zapisovat
pravděpodobně až v roce 1895, knihy zápisů jsou v řadě E Pramenů k hostivické historii
uvedeny jako následující svazky.
Zápisy z období 1877 až 1895 se dochovaly jen některé, zejména ty, které se týkají
schválení rozpočtů a závěrečných účtů, některých voleb starosty nebo na nichž byla
schválena usnesení směřující proti velkostatku. Z těchto zápisů je cítit emancipace
zastupitelstva vůči bývalé vrchnosti v 80. letech 19. století. Některé zápisy byly psány na
předtištěných formulářích (předtištěné texty formulářů jsou odlišeny šedým písmem),
převažují však zápisy psané celé ručně. Kromě zápisů se v příslušné složce dochovaly
i některé listiny vztahující se k těmto zápisům, například korespondence s advokáty.
Zařazeny jsou i mladší listiny, které jsou v archivu uloženy ve složce zápisů pod stejným
inventárním číslem. V úvodu každého přepisu je uveden odkaz na příslušný karton a číslo
listu ve fondu Archiv obce Litovice. Číslování listů vzniklo při nedávném pořádání fondu.
Přepisy jsou řazeny chronologicky, proto někdy jejich pořadí neodpovídá řazení ve fondu.
Je tomu tak zejména v případech, kdy jsou do dvojlistu se zápisem vloženy některé další
písemnosti. Vynechaná čísla listů v přepisu odpovídají prázdným listům z dvojlistů zápisů.
Přepis zápisů je doplněn poznámkovým aparátem, který upřesňuje některé staré
místní názvy a další skutečnosti. V poznámkách užívám výhradně současné názvy ulic
a čísla popisná.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L1
Zápisy obecního zastupitelstva Litovice 1877–1895

4

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L1
Zápisy obecního zastupitelstva Litovice 1877–1895

5

Karton 1, listy 1 a 2

Čís. 139

Protokol
sepsán dne 13. května 1877 o hromadě, jež od výboru obce Litovice Břve
a Malý Jenč byla odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Pan Antonín Herda, starosta
Pan Josef Koutný, radní
Výborové: zástupce velkostatku pan správec dvora v Litovicích pan Hynek Herrscher, pan
František Horešovský, pan Jan Špaček, pan Vácslav Vlček
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 10. května 1877.
Jelikož jest … údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
Navrženo, aby se za Marii Foubíkovou, vdovu v Dobrovízi, za syna Václava školní plat
v částce 2 zl. 08 kr. zaplatil.
Usneslo se, aby se školní plat ten zapravil.
Václav Fršlínek, nádeník pod dohledem policejním postavený v Malém Jenči bydlící, žádal
představenstvo obce, aby mu práci opatřilo.
Pan správec Hynek Herrscher se nabízí, že mu práci dá, aby šel s nádeníky ostatními
kopat drny na louku do Nekýcova za stejnou mzdu jakou mají ostatní nádeníci.
Usnešení to oznámeno Fršlínkovi 14.5.1877 pod čís. 133.

Hledě k výnosu c. k. okresního hejtmanství na Smíchově ze dne 7. května 1877 čís. 12581,
aby se za léčení Jana Hinze
–
23 kr.
a Jana Vyšína
1 zl. 08 kr.
1 zl. 31 kr.
k rukoum pražské obce nejdéle do 20. května 1877 zapravili.
Usnešeno, že Jan Hinze příslušný do Litovic není a za Jana Vyšína, aby se zapravila.
1 zl. 08 kr. odesláno 15.5.1877.

Hledě k výnosu c. k. okresního hejtmanství ze dne 3. května 1877 č. 13080, aby Josef
Melcr některý den dopoledne k složení přísahy co polní hlídač a obecní strážník dostavil.
Usnešeno, aby se Josefu Melcrovi dalo 55 zl. ročně co polnímu hlídači a obecnímu
strážníku a aby šel co nejdříve složit přísahu.
Odeslán k složení přísahy 15.5.1877.

Pan Josef Koutný a František Horešovský navrhují, aby byl pan Fr. Musil pod policejní
dohlídkou postavený do jeho příslušné obce Chýně vystěhován, totéž aby se stalo Ant.
Holečkovi z Podčáp.
Usnešeno, aby se žádalo c. k. okresní hejtmanství o dovolení a asistenci c. k. čet
nictva.
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Pan Antonín Herda co starosta obce navrhuje, aby byl úřadu sproštěn, on z obce zdejší
v brzku vystěhovati se míní.
Usnešeno čtyřmi hlasy proti jednomu, aby z příčiny té hledíc k tomu, že pan Antonín
Herda z obce zdejší se přesídlí, aby byl úřadu co obecní starosta sproštěn a aby
v brzku o tom zpráva c. k. okresnímu hejtmanství podána byla a aby nová volba
starosty obce se předsevzala a na místo odstouplého člena výboru pana Antonína
Herdy byl po zákonu náhradník do výboru povolán.1
Konečně se podotýká, aby zřetel se vzal k těm pánům výborům, kteří bez patřičných
důvodů schůzí se nezúčastňují, by byli po zákonu co členové obecního výboru vyloučeni.
Pan správec Herrscher připomíná, že na obecní návsi v Břvech naproti čís. pop. 2 nalézající
se rybníček byl panem Štěpánem Šimáčkem rolníkem ve Břvech vyházen, kdo mu to
dovolil. Pan starosta vypovídá, že mu to dovoleno nebylo.2
Usnešeno proto, aby panu Štěpánovi Šimáčkovi se dal zákaz v příčině vyházení
a odvážení bahna a aby v pádu neuposlechnutí byla naň od starosty podána žaloba
v příčení rušení držby. V případě potřeby, jak starosta obce uzná, může býti žalován
ihned.
Tím protokol skončen a podepsán.
Vácslav Vlček, zapisovatel a výbor, Ant. Herda, starosta, Herrscher, zást. velkostatku, Jan
Špaček, Frant. Horešovský, Josef Koutný

Sezení toto bylo pak skončeno a od předsedícího, dvou údů výboru a od zapisovatele
protokol uzavřen a podepsán.

1
2

Herda se z Litovic neodstěhoval, naopak v letech 1884 až 1897 znovu působil v zastupitelstvu
Na Břvích v ulici U Ovčína; nyní se zde žádný rybníček nenachází
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Karton 1, listy 3 a 4

Protokol
sepsán dne 27. května 1877 o hromadě, jež od výboru obce Litovice Břve
a Malý Jenč byla odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Pan Antonín Burgr, radní
Pan Antonín Vlček, radní
Pan Josef Koutný, radní
Výborové: pan Hynek Herrscher, zástupce velkostatku Tachlovic, správce dvora v Litovi
cích, pan Štěpán Šimáček, pan Josef Horák, pan Jan Špaček, pan František Horešovský,
pan Vácslav Vlček a pak po vylosování za výbor z náhradníka pan Jan Kopejtko.
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 14. května č. 142.
Jelikož jest 10 údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
1.
Vylosování z dvou náhradníků výboru v prvním sboru při volbě obecního výboru dne
28. prosince 1876 zvolených na místě odstouplého pana Antonína Herdy nový výbor.
Přikročilo se proto, an pan Tomáš Stádník a p. Jan Kopejtko co náhradníci v prvním sboru,
oba dvěma hlasy zvoleni byli, k vytažení losu za předsedání prvního radního Antonína
Burgra.
Losem za člena výboru zvolen byl pan Jan Kopejtko, načež do výboru ihned vstoupil.
Poté přikročeno k volbě obecního starosty a sice k volbě doplňovací.
II.
Za předsedání pana Štěpána Šimáčka volba zahájena, a sice přečtena kapitola II. řádu
volení v obcích od § 33 až do § 42 pak § 22 zříz. obecního.
Nejprve si přibral pan Štěpán Šimáček do komise volební za přísedící pana Antonína
Burgra a pana Josefa Koutného.
Do volebního osudí lístků odevzdáno bylo v celku 10 deset. Z těch obdrželi hlasů:
Pan Jan Špaček,
Pan Jan Špaček,
Pan Jan Špaček,
Pan Jan Špaček,
Pan Jan Špaček,
Pan Štěpán Šimáček,
Pan Štěpán Šimáček,
Pan Jan Špaček,
Pan František Horešovský,
Pan Antonín Burgr.
Pan Jan Špaček obdržel v celku tedy šest hlasů, pan Štěpán Šimáček dva hlasy, pan
František Horešovský jeden hlas a pan Antonín Burgr jeden hlas. Obdržel tudíž pan Jan
Špaček nadpoloviční většinu hlasů, totiž šest hlasů, pročež byl předsedou komise řádně za
zvoleného obecního starosti prohlášen.
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Tím byl protokol skončen a podepsán.
Vácslav Vlček, výbor a zapisovatel
Štěpán Šimáček, výbor
Jan Koutný, radní
Ant. Burgr, radní
Antonín Vlček, radní
Josef Horák, výbor
Frant. Horešovský, výbor
Kopeitko Jan, výbor
Herrscher, zást. velkostatku
Jan Špaček

Sezení toto bylo pak skončeno a od předsedícího, dvou údů výboru a od zapisovatele
protokol uzavřen a podepsán.

Karton 1, list 6

Ctěné obecní zastupitelstvo spojené obce Litovic, Břve a Malé Jenče svolávám tímto
k řádnému valnému shromáždění se na den 28. prosince t. r. o 2. hodině odpolední
a připravuji k jednání:
1. Volba starosty na další 3 roky, taktéž i pánů radních.
2. Čtení došlých spisů.
3. Volné návrhy.
Z úřadu obce Litovice dne 24. prosince 1879
Špaček
Antonín Burgr, František Novotný, Kopeitko Jan, Horešovský Frant., Josef Koutný, Štěpán
Šimáček, Antonín Vlček, Josef Horák, Herrscher
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Karton 1, listy 5 a 7

Protokol
sepsán dne 28. prosince 1879 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
J. Špaček, starosta
Ant. Vlček, radní
J. Koutný, radní
Výborové: Fr. Horešovský, H. Herrscher, Josef Horák, Fr. Novotný a J. Kopejtko.
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 24. prosince.
Jelikož jest 103 údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
1. Co se příslušnosti týče p. M. Zelenkové, buď tato vyzvána, aby předložila svůj domovský
list.
2. Žádost Jiřího Hanzlíka o podporu nechť se odmítne.
3. Co se příslušnosti M. Kafky dotýče, nechť se tento pod pokutou vyzve svůj nový
domovský list předložiti.
4. Školní plat za dítky po Fr. Šafaříkovi, B. Pichlerovou a A. Zelenou nechť se z důchodů
obce zaplatí.
5. Za vyhotovení hrobu a za zhotovení truhly S. Kořínkovi příslušníkem do Hořic nechť se
cestou zálohy z důchodu obce zaplatí.
6. Na to přikročeno k volbě obecního starosty a bylo od předsedícího komise p. Št. Šimáč
ka všem pánům na paměť uvedena nařízení řádu volebního a přikročeno k volbě lístky
hlasovacími.
K volbě dostavilo se všech 9 pánů členů obecního zastupitelstva, tak jakož i plnomocník
J. V. císaře p. Hynek Hersch.
Po skončeném hlasování obdržel absolutní většinu hlasů co starosta Jan Špaček šesti
hlasy, ostatní hlasy obdržel p. Fr. Novotný dva a p. Ant. Burgr též dva hlasy.
Po této volbě přikročeno k volbě pánů radních a zvolen p. Ant. Burgr za 1. radního,
p. Št. Šimáček za 2. radního, J. Koutný za 3. radního.
Na to přikročeno k volbě policejního komisaře a zvolen p. Fr. Horešovský a p. Št. Šimáček
za policejní komisary.
Nato protokol ukončen a podepsán.
J. Špaček, Herrscher, zást. velkostatku, Štěpán Šimáček, Ant. Burgr, Josef Koutný, Frant.
Novotný, Antonín Vlček, Josef Horák, Jan Kopeitko

3

V hlavičce zápisu je vyjmenováno pouze 8 osob, protokol podepsalo 9 osob
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Karton 1, list 9

Opis.

Protokol
sepsán dne 31. března 1880 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Ant. Burgr, radní
Štěp. Šimáček, radní
Výborové: Frant. Novotný, p. Hersch, Ant. Zikán
Článek II
Strouha, která obcí Litovickou probíhá a kterou dnešním dnem velkostatek na 1 sáh šířky
v celé délce hází, jest v takovém nepořádku, že utvořená širší strouha též na pozemku
obecním a pozemek tento co strouha k držení vody slouží, i usnešeno zbytečný nános po
vyházení strouhy v Litovicích po velkostatku zbývající nechat obec se srozuměním vrchního
správce p. Filipa Linka strouhu tuto vyházeti nechati a navrhnouti témuž, by se ze strouhy
společný splav zřídil, v místech ke splavu v délce as 20 sáhů, nebude li vrchní správec
s házením souhlasiti, nechť se přikročí k házení ze strany obce.4
Jan Špaček v/r, Herschr v/r, Antonín Burgr v/r, Štěpán Šimáček v/r, Frant. Novotný v/r,
Josef Linek v/r, Ant. Zikán v/r

4

Strouha vedla z prameniště v Sádkách za posledními domy ulic U Sádek a K Rybníku k Litovické ulici,
kde byla mezi ulicí a tehdy neexistujícím Litovickým rybníkem rozšířena jako brod pro plavení koní
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Karton 1, listy 8 a 10

Opis.

Protokol
sepsán dne 13. dubna 1880 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Josef Koutný, radní
Antonín Burgr, radní
Štěpán Šimáček, radní
Výborové: pan Hynek Herrschr, zástupce velkostatku, František Novotný, Jan Kopejtko
Poněvadž sezení bylo veřejné dostavili se do schůze následující sousedi: Josef Linek,
Antonín Herda.
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 10. dubna 1880.
Jelikož jest … údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
Jak se má obec říditi proti rušení držby parcelního čísla 446 tvořící část obecní návse?
Usnešení, že se měřicí sáh a jeden střevíc od vyznačené hranice panem Langrem
stavitelem z Unhoště, který k požádání velkostatku hranice tyto vyznačil, jest
majetkem velkostatku a zbyteční část, že jest pozemek obecní tvořící parcelní číslo
446.
Na pozemku tomto usnešeno jednohlasně, by se na náklad obce strouha k potřebné
vodě zřídila.
Strouha tato nově upravená nesmí větší šířky obsahovati.
Hranice mezi pozemkem velkostatku patřícího a mezi pozemkem obecním čís. 446
zasadějí se ihned, než obec s vyházením započne, mezníky z kamene tvrdého.
Bahno vyházené nechť se v dražbě prodá.
Jak z dřívějšího usnešení vysvítá, usnešeno, že záležitost upravení nového potoka
měli svěřeno pan Jan Špaček a Anton Burgr, usnešeno, by se na osobách k vedení
upravení potoka neměnily.
Vzešel li by obci s vyházením potoka spor, splonomocňuje obecní zastupitelstvo pana
Antonína Burgra, by spor provedl soudně a k zastoupení by sobě takového, jakého
sám za dobré uzná.
Obecní zastupitelstvo nařizuje s jednohlasným usnešením, by na spor tento
z pokladny obecní potřebné peníze panu Antonínu Burgrovi vyplacené byly, by spor
vésti mohl.
Zástupce velkostatku ohražuje se pronešením, že ze všeho hlasování zdržuje an to
věc v protokole uvedená se obecních záležitostí proti velkostatku se týká.
Spolu i ohražuje při vzjetí jakéhokoliv sporu povstávající z toho výlohy dle § 78
obecního zákona z dne 5. března 1862.
Proti ohražení tomuto se obecní zastupitelstvo jednohlasně usneslo, že se k uhájení
obecního majetku má pan Antonín Burgr dle svého nejlepšího svědomí říditi a že se
jemu svou osobou jakož i soudní povstalé výlohy z důchodu obce vyplatiti mají.
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Zároveň usnešeno, že se proti usnešení tomuto pan H. Herrschr ohražuje, by se vzal
zřetel k usnešení obecního zastupitelstva ze dne 13. února 1878, v kterémžto sezení
pan zástupce velkostatku Hynek Herrschr s vyházením strouhy se strany obce
nesouhlasil.
Rybníček na Břvech nechť se ve veřejné dražbě vyházeti nechá a vyvolací cena nechť 1 zl.
50 k. obnáší.
Zároveň usnešeno, že se zbývající obecní přirážka z r. 1876 a 1877, která částečně za
velkostatkem dosud stojí, exekučně vydobyla.
Sezení toto bylo pak skončeno a od předsedícího a dvou údů výboru a od zapisovatele
protokol uzavřen a podepsán.
Frant. Novotný v/r, Ant. Burgr v/r, Jos. Linek v/r, Jan Kopejtko v/r, Antonín Herda v/r, Jan
Špaček (starosta) v/r, Herscher v/r, Štěpán Šimáček v/r, Jos. Koutný v/r, Jos. Horák v/r

Karton 1, list 11

Protokol
sepsán dne 5. září 1880 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Antonín Burgr, radní
Výborové: Hynek Herschr, František Novotný, František Horešovský, Josef Horák, Jan
Kopejtko, Antonín Vlček, Josef Novotný
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 1. září 1880.
Jelikož jest … údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
By se za příčinou práva zástavního pro částku 973 zl. 47 ½ kr důchodu c. k. soukromého
velkostatku Tachlovického žádanou a na obecní majetek témuž velkostatku právo zástav
ního povoleného podala žádost v cestě milosti Jeho Veličenstva Císaři panu co držiteli
velkostatku Tachlovického, by obci Litovické útraty sporné v částce pr. 973 zl. 47 ½
laskavě odepsati nechal, usnešeno jednohlasně.
Herrscher, […?], František Novotný, Antonín Vlček, Josef Novotný, Josef Horák, Frant.
Horešovský, Jan Kopeitko, Antonín Burger
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Karton 1, list 13

Protokol
sepsán dne 27. prosince 1880 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Ant. Burgr, radní
Josef Koutný, radní
Štěpán Šimáček, radní
Výborové: František Novotný, Josef Horák, Jan Kopejtko, p. Hynek Herschr, zástupce
velkostatku, Antonín Vlček
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 15. prosince 1880.
Jelikož jest 9 údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
Počet za správní rok 1880 po prozkoumání ve všech položkách
II. Usnešeno, že se schodek pr. má vybrati mimořádnou přirážkou ke všem přímým daním.
III. Usnešeno, by se proti V. Vlacho

5

Zápis není dokončen

5
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Karton 1, listy 15 a 16

Protokol
sepsán dne 4. května 1881 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Antonín Burgr, radní
Štěpán Šimáček, radní
Výborové: Josef Horák, Jan Kopejtko, p. Hynek Heršr, František Horešovský
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 1. května 1881.
Jelikož jest … údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
1.

Na místě zemřelého člena obecního zastupitelstva p. Antonína Vlčka ze Břvů budiž
předsevzaté rozhodnutí losu an pánové Josef Šafr a Matěj Mareš stejně po čtyřech
hlasech ve voličském sboru třetím mají.
Na to vytažen los a vstoupil do výboru vytažením losu p. Matěj Mareš ze Břve.

2.

Jest by se stav cest v obvodu osady Břve změřiti nechal, usnešeno všemi hlasy, by se
cesta parcelní číslo 441 k vovčínu vedoucí úředním znalcem změřiti nechala, a totéž
staniž se také s cestou parcelní č. 474.
Výlohy s tím spojené buďtež z prostředků obce kryty.
Naproti tomu přeje sobě zástupce velkostatku p. H. Herschr, že při měření oných cest
musí býti zúčastněn a k tomu pozván, s čímž se jednohlasně souhlasí.
Zároveň podotýká pan H. Heršr, že na náklad výloh změření cest v obvodu obce Břve
nesouhlasí s výdejem tímto, an u něho co zbytečný jest.

3.

Voda ze studánky na sádkách, která vždy obcí protékala a nyní velkostatkem parní
pumpou se čerpá, nechť se pro prvější tok zjistí a než se kroků sporných snad
použije, zvolení byli p. Antonín Burgr a Jan Špaček, by se o věci té se znalým a
odborným znalcem neb právníkem poradili a totéž přednesli slavnému c. k. okr.
hejtmanovi, by obci určité rady poskytlo.
Opět i proti těmto usnešením ohražuje se p. zástupce velkostatku, an na tom stojí, že
studánka na sádkách zvaná na pozemku velkostatku patřícím leží a že čerpáním vody
pumpou ze studánky žádné zkrácení obci na vodě se nestává.

4.

Cesta od Litovic k Velké Jenči vedoucí nesmí býti, jak již protokolárně usnešeno,
zrušená dokud se nestane usnešenímu tomuto zadost, a budiž ode všech těch, kteří
tuto zorali, v předešlý stav uvedena a žádnému nesmí bráněno býti směrem oním,
o němž se jedná, jezditi, a podotýká pan Štěpán Šimáček, že dokud se nestane
změna pozemků z vrchosti a dokud, jak připomíná p. J. Horák, obec nebude
odškodněna a jí cesta tato zaplacena, nesmí se na stavu jejím ničeho měniti.
Pan H. Heršr podotýká, že jest vůbec pro zrušení oné cesty ihned an na cestě této
ležící lomy nebezpečí životu lidskému takřka viditelné jsou.
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Pan Antonín Burgr podotýká proti ohražení tomuto, by se proti bezpečí zrušila cesta
ta pouze od Litovic až k poli č. parcelní 339 a 346.
5.

Stran vody nečisté z pivovaru ve Velké Jenči i do Malé Jenče tekoucí budiž podána
zpráva obecním úřadem k Vrchní správě do Jenče, by nečištěnou vodu do Malé Jenče
nadále pouštěti zabránila.

6.

Školní plat za dvě dítky po zemřelém Antonínu Vlčkovi budiž z obecních příjmů
zapraven, a co se dítka Kácla týče, nechť u věci té obecní úřad bližší vysvětlení
k příštímu sezení předloží.

7.

Oslavu sňatku Jeho Výsosti korunního prince budiž dne 9. t. m. večer osvětlením
oslaveno.6
Osvětlení započniž od 9 hodin večer do 10 hodin, světla těm, kteří nejsou sto tyto
sobě zaříditi, buďtež z prostředků obce majitelům bytů nemajetným dány
a splnomocňuje se pro Litovice k vyšetření a ohlášení pan Jan Kopejtko, pro Břve
p. Ště. Šimáček a p. J. Koutný.
Dne 10. dopoledne budiž k oslavě vybídnut každý v obci veškeré práce se zdržeti.

8.

Z volných návrhů usnešeno, by se činže od Václava Sobotky, pakli tuto do osmi dnů
nezapraví, soudně vymohla, a splnomocňuje se obecní starosta výlohy s tím spojené
v účet vzíti.

9.

Návrh p. Burgra, by na rozcestí Jenč, Chýň, Hájek, Litovice na cestě od Litovic
k Hájku vedoucí rohy p. správcem oškarpované tak upraveny byly, jak mapa
naznačuje.

10. Návrh, by vyzvány byli sousedi k vožení štěrku na cestu od Litovic k Hostivici, vzat
k vědomosti a souhlasí se s návrhem podaným p. správcem a zavazuje se starosta,
že potahy na sousedy vypadající sám obstará. Oškarpování se vůbec povoluje.
Obecní úřad v Hostivici budiž okamžitě vyzván vyznačit hranice cesty od Litovic
k Hostivici, by se tato obškarpovat mohla.7
Sezení toto bylo pak skončeno a od předsedícího a dvou údu výboru a ods zapisovatele
protokol uzavřen a podepsán.
Jan Špaček, starosta, Frant. Horešovský, Josef Horák, Herscher, Štěpán Šimáček, Kopeitko
Jan, Antonín Burgr

6
7

Svatba korunního prince Rudolfa, jediného syna Františka Josefa I., s belgickou princeznou Stefanií
Litovická ulice
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Karton 1, list 17

Protokol
sepsán dne 8. května 1881 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Antonín Burgr, radní
Štěpán Šimáček, radní
Výborové: František Novotný, Josef Horák, Josef Koutný, Jan Kopejtko, Matěj Mareš,
František Horešovský
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 5. května co nutné.
Jelikož jest 9 údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež se
přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
Proti čerpání vody ze studánky na Sádkách budiž podána stížnost Slavnému c. k. okr.
hejtmanství na Smíchově a spracování stížnosti této buď svěřeno p. Judr. Dr. Jak. Škardovi
v Praze a budiž jemu za práce a zastoupení záležitosti této palmar s prostředků obecních
zapraven.
2.

Obecní zastupitelstvo jednohlasně jest pro to, by se kvůli podané reklamaci
a zmenšení vad vzal na výlohy obecní přísežný geometr Gabler Jindřich ze Smíchova,
a budiž tento písemně ihned vybídnut, by do obce zavítal.

3.

Cesty správou velkostatku porušené buďtež do předešlého stavu uvedeny a budiž
správa statku v Litovicích vybídnuta, by stav tento do osmi dnů v předešlý stav
uvedla, v pádu, že by se tak nestal, buď hned podaná žaloba pro rušenou držbu
a žalobu nechť provede p. J. Dr. J. Škarda.

4.

Znečišťování vody v Malé Jenči pivovarem ve Velké Jenči budiž připojeno k podané
stížnosti čerpání vody na Sádkách, pod odstavcem 1 protokolu tohoto.

5.

Topol, který hrozí nebezpečím padnutí a který majitel jeho velkostatek Litovický na
vícero vybídnutí odkliditi nechce, budiž poražen a další svěřuje se p. radnímu na
Břvech p. Št. Šimáčkovi.

Na to protokol skončen a podepsán.
Matěj Mareš, Antonín Burgr, Frant. Novotný, J. Špaček, Štěpán Šimáček, Frant.
Horešovský, Josef Koutný, Josef Horák, Jan Kopejtko
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Karton 1, list 18

J.U.Dr. Jak. Škarda, advokát v Praze.
Vážený pane starosto!
Uváživ věc týkající se odvádění vody ze studánky na „Sádkách“ správou velkostatku
Litovického pomocí parního čerpadla, mám za to, že jest zapotřebí, aby obec Litovická bez
odkladu podala stížnost k okresnímu hejtmanství, protože dle zákona vodního jest
povolení politického ku zřízení přístroje, jímž tok vody se mění, i při vodě soukromé
zapotřebí, když užívání vody cizích práv se dotýká a protože vždy má hledět úřad politický
k tomu, aby obcím a osadám nemohlo se nedostávati vody, když vzejde oheň aneb když ji
obyvatelé potřebují v domácím hospodářství.
Služebnost zapsaná v deskách na panství Tachlovickém se povolení odváděti vody
z rybníků Galla a Břve do královského hradu na Hradčanech nesouvisící dle mého zdání
s věcí, o kterou Vaší obci jde.
Usnese li se obecní výbor na podání stížnosti, a bude li si přáti, abych ji sepsal, račte mně
při tom zároveň oznámiti, jakým číslem parcelním poznamenán jest pozemek, na němž
studánka se nalézá, a kterými parcelami vede strouha, kterouž voda do nádržky na návsi
odtéká.
Ve vší úctě
V Praze dne 5. května 1881
Vám oddaný
JUDr. Jak. Škarda
Vážený pán
pan Jan Špaček
obecní starosta
v Litovicích.

Karton 1, list 20
R

J.U.D . M. Hurych,
advokát
v Unhošti.

Ctěný Pane!
K vašemu ct. dopisu týkajícímu se užívání studánky sděluji Vám, že mi není možno rady
v té věci uděliti jednak, že mi známo není, zda li a v jaké míře také velkostatek oprávněn
jest k užívání vody a zda li snad čerpání není následkem posledních lijákův, jednak
poněvadž od delší doby velkostatek zastupuji a mé dobrozdání by tudíž snadno mohlo od
Vás v pochybnost se bráti.
Znamenám se Vám zároveň
s úctou
Dr. M. Hurych
V Unhošti 30.5.1881
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Karton 1, list 23

Protokol
sepsán dne 22. května 1881 o hromadě, jež od výboru obce Litovic byla
odbývána.
V sezení tomto se súčastnili: Jan Špaček, starosta, Ant. Burgr, radní, Jos. Koutný, Štěpán
Šimáček, radní, Fr. Novotný, Fr. Horešovský, Jos. Horák, Matěj Mareš.
Sezení toto bylo veřejné a svoláno výnosem ode dne … května.
Jelikož jest 8 členů přítomno, přikročeno k jednání.
1.

Na podanou správu p. Frant. Novotného stran jeho návrhu, by se, než se spor
započne z velkostatkem stran vody a dání cest do pořádku, jak protokol v usnešení
ob. výboru ze dne 8. května 1881 vyznačuje, usnešeno, an danému slovu p. vrchního
správce zadost se nestalo, by se dle protokolu tohoto pokračovalo a splnomocňuje se
člen ob. výboru, by věc celou právnímu zástupci odevzdal, a když to možné, by se
oznámení to podalo p. Dr. Škardovi obratem podati.

2.

Má li se Barboře Eichlerové a Barboře Vobrubové poskytnouti almužny, usnešeno
jednohlasně, že obec almužnu takovou dáti nemůže, an sama dosti chudou, kryjíc
své výlohy 20% přirážkou, a když by žadatelky chtěly, by do obce přišly, že se jim
dobrovolná výživa od občanů od času k času na každý den poskytne.

Proti odstavci 1 ohražuje se zástupce velkostatku.
Na to protokol skončen a podepsán.
J. Špaček, Frant. Novotný, Frant. Horešovský, Herrscher, Štěpán Šimáček, Josef Koutný,
Antonín Burgr, Josef Horák, Jan Kopejtko
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Protokol
sepsán dne 2. prosince 1882 o hromadě, jež od výboru obce Litovice byla
odbývána.
V sezení tomto se zúčastnili:
Jan Špaček, starosta
Antonín Burgr, radní
Štěpán Šimáček, radní
František Horešovský
Výborové: pan Hynek Herrscher zástupce velkostatku, Josef Horák a František Novotný
Sezení toto bylo dle pravidla č. 49 obec. zřízení veřejné a bylo svoláno od starosty
výnosem ode dne 27. listopadu 1882
Jelikož jest sedum údů pospolu, může výbor dle § 43. ob. zř. platná usnešení činiti, pročež
se přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:
Jak se má schodek pro rok 1883 ve vydání pr. 713 zl. 97 kr. krýti?
V předpočtu příjmu a vydání obce Litovic, Malá Jenč a Břve pro správní rok 1883 se
vykázal schodek pr 713 zl. 97 kr, a který se jen tím krýti dá, když ke všem daním se
17% přirážka povolí, i usnešeno jednohlasně, že se pro správní rok 1883 schodek pr.
713 zl. 97 kr. krýti má přirážkou 17% ku všem přímým daním.
Na to protokol skončen a všech přítomných podepsán.
Sigt. ut supra
Jan Špaček, Frant. Novotný, Josef Horák, Frant. Horešovský, Štěpán Šimáček, Antonín
Burgr, Herrscher
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Karton 1, list 27

Ctěné obecní zastupitelství
v Litovicích
Dne 24. t. m. v 3 hodiny odpoledne prosím na jisto v plném počtu k úřadu obecnímu se
dostavit, jednáno bude:
1. Má li pan podnikatel stavby silničného křídla na Hájek Sobínskou silnici vedoucí pan
Burgr silniční štět u sádek o 2 metry rozšířiti, ant toho potřeba neodkladná jest?
2. Má li se p. Dr. Sekyrkovi zaplatit 10 zl. a
3. jak se má na dále vybírat velká část z odbývaných hudeb, jelikož zdejší hostinský pan
Kochlík 2 zl. 50 kr. pro chudé z odbývané hudby platiti nechce.
Z úřadu obce Litovic 22.5.883
Frant. Novotný

Pan Hynek Herrscher, pan Ant. Burgr, pan Jan Špaček, pan Josef Zelenka, pan Václav
Sobotka, pan Štěpán Šimáček, pan František Ptáček, pan František Horešovský, pan Alois
Koutný

Karton 1, list 26

Protokol
sepsán u níže psaného úřadu dne 24. května 1883 u přítomnosti obecního
zastupitelství
týkající se nezaplacení za povolení k muzice Matěje Kochlíka pr 2,50 kr. i usnešeno, aby
i na dala za povolení k hudbě bylo vybíráno 2,50 zl. a za drženou hudbu dne 14. května
1883 by byl vyzván ve třech dnech částku tuto zaplatiti, jinak že naň bude stížnost
podána.
2.

Rozšíření štětu u sádek se schvaluje toliko pod tou výminkou, že každý z pánů rolníků
jeden den povoz na přivážení štěrku, pan zástupce velkostatku však 3 dní po dvou
povozích na stavbu tuto panu podnikatí stavby nápomocní budou, v pádu, že by sl.
okresní výbor výlohu stavby štětu rozšířeného nenahradil za …

3.

Co se p. Dr. Sekyrky týče skrze zapravení 10 zl. za Satranovou týče, nechť pan
Dr. Sekyrka podá na jakém základě léčil?

Úřad obce Litovice dne hořejšího.
Frant. Novotný, Antonín Burgr, Štěpán Šimáček, Josef Zelenka, Václav Sobotka, František
Ptáček
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Protokol
sepsán dne 10. března 1884 u obecního úřadu v Litovicích.
Přítomní:
Pan Hynek Herršer zástupce velkostatku, František Novotný, Antonín Burgr, Štěpán
Šimáček, František Horešovský, Alois Koutný, Josef Zelenka, František Ptáček a p. Antonín
Herda.
Schůze byla 6 dní před tím svolána a usnešeno
1.

Pan Jan Špaček žádá náhradu za rok 1880 co nedoplatek čili větší vydání obecní
v roce 1880 pr 311 zl. anť s přirážkou 20% se veškery vydání nekrylo.

2.

Usnešeno, že požadavek tento se po předložení důkladu řádného, zvlášť za koho bylo
naznačené školné a kam odvedeno, za pravé uznán.

3.

Proč nebylo v účtech předešlých vzato do příjmu obecního z důchodu vyzvížených
96 zl. 70 kr. pro ihned z dražeb ustanoveno, by též p. Špaček podal spolehlivé
důkazy, ant se částka tato co náhrada vymáhati bude, pak konečně by p. Špaček
nahradil výlohy vojenskou exekucí na školní plat obci způsobenou.
Co se ztracených map obecních dotýče, má se pan stavitel Sechter o vydání požádat
anť pan Špaček udává, že mu jich před časem k stavbě silnice Hájek Sobínské byl
zapůjčil.

Na to protokol skončen a podepsán.
Frant. Novotný, starosta, Jan Špaček, Štěpán Šimáček, František Ptáček, Josef Zelenka,
Alois Koutný, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Ant. Herda
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Karton 1, list 31

Protokol
sepsán dne 24. listopadu 1884 u obecního úřadu v Litovicích.
Předmět:
ad 1.

jest prozkoumání a sestavění obecního rozpočtu příjmu a vydání pro rok 1885,
jelikož se dosud potřeba čili schodek účtu obecního dopodrobna nezná, usnešeno,
by se záležitost tato na 8 dních odložila.

ad 2.

na žádost Josefa Matouška, žebráka z Červeného Újezda, by se mu peněžité
podpory poskytlo, usnešeno, že se jmenovanému vykazuje zdarma byt v obecním
domku čís. 18 v Litovicích, který má ceny as 22 zl.

ad 3.

dlužné školní částky se projednají v příští schůzi.

Na to protokol skončen a podepsán
Herrscher, zástupce velkostatku, Ant. Burgr, Štěpán Šimáček, Frant. Horešovský, Josef
Zelenka, Václav Sobotka

Karton 1, list 33

Protokol
sepsán u představenstva obce Litovic dne 13. února 1885.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva, vyříditi má počet obecní za správní rok 1884.
Obecní zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 27. ledna 1885 a po prozkoumání počtu,
který 1 057 zl. 70 kr. příjmu a 1 018 zl. 19 ½ kr. vydání činí a jeví se zbytek pr 39 zl.
50 ½ kr. to schváleno a podává sobě zástupce c. k. velkostatku proti následujícím
položkám své ohražení: položka vydání na útratách pro Dr. Fučíka pr 217 zl. 11 kr.
a cestné výlohy týkající se procesu obecní strouhy pr. 16 zl. a výloha na opravu domku
obecního pr. 45 zl. 43 kr.
Naproti tomu uznávajíc obecní zastupitelstvo správnost účtu z roku 1884 tento jedno
hlasně schvaluje.
V Litovicích dne 13. února 1885.
František Ptáček, Václav Sobotka, Josef Zelenka, Frant. Horešovský, Alois Koutný, Ant.
Burgr, František Novotný, starosta, Štěpán Šimáček, Jan Špaček, Herrscher
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Karton 1, list 35

Ctěné zastupitelství obce
Litovice, Břve a Jeneček
Za příčinou se v zmáhajících žádostí za udělení podpor od obce, žádám Vás Pánové, byste
se dne 1. srpna 1885 v 8 hodin ráno k projednání a udělení podpor u nížepsaného na jisto
dostavili.
Podpory žádají:
1. Josef Eichler
2. Majdalena Hokův
3. Marie Neuman
4. František Neuman z Buštěhradu
5. Kateřina Kácl
6. Kateřina Eichlerová
7. Anna Vlček konečné
8. Spolek českých žurnalistů
Taktéž nutno vyříditi nařízení sl. okr. výboru v Unhošti ze dne 12. tm. čís. 349.
Z úřadu obce Litovice dne 27. července 1885
František Novotný, starosta
Dodatečně zamýšlím učiniti c. kr. velkostatku návrh za pastviště na skalce ve výměře
… čtverečných sáhů, by obci naší toliko sáhu pozemku od pole vedle obecního u Jenče
odměřen a vyměněn byl.
Sigt. ut. supra
Novotný
Václ. Sobotka, Jos. Zelenka, Ant. Burgr, Jan Špaček, Horešovský Frant., Alois Koutný,
Herrscher
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Karton 1, list 34

Protokol
sepsán dne 1. srpna 1885 u níže psaného úřadu, na základě vyzvání ze dne
27. července 1885
Přítomní nížepsaní.
Žádostí příslušníků o podporu bylo usnešeno, anť se dostatečný počet pánůh výboru
dostavil, by:
1.
Josef Eichler bývalý cihlář bytem v Přední Kopanině, by se žádost jeho odmítla.
2.
Majdalena Hokův, za tuto bude od obce vyhotovena žádost za milostivé udělení
jednoho stipendia z nadace J. V. zemřelé císařovny rakouské Marie Anny v obnosu
100 zl.
3.
Marie Nejman se odmítá.
4.
František Nejman z Buštěhradu – odmítá se.
5.
Kateřina Kácl z Břve – odmítá se.
6.
Kateřina Eichlerová z Košíř se má obecnímu výboru osobně představiti, prozatím se
odmítá.
7.
Anna Vlček z Unhoště se má vyrozumět, že zde pro ní v domě obecním dostatečného
místa k přebývání jest.
8.
Spolek českých žurnalistů obdrží 5 Slovy Pět zl.
Co se týče slavného nařízení okr. výboru v Unhošti ze dne 12. července 1885 čís. 349,
objedná se z černého kamene v skále Hostivické mezníků v tom počtu, mnoho li potřeba
vykáže, a zároveň se p. vrchní geometr Žižka od sl. ok. hejtmanství požádá, by veškeré
pozemky odměřil.
Konečně se povoluje, by obecní podzemek na skalce čís. par. … ve výměře … čtverečných
sáhů cís. kr. velkostatku odstoupen byl, naproti tomu by tolik sáhů od pozemku čís. pr. …
k jenečskému dvoru patřící k vedle ležícímu obecnímu pozemku čís. parc. … přiměřeno
bylo.
Z úřadu obce Litovice.
František Novotný, starosta, Ant. Burgr, František Ptáček, Josef Zelenka, Alois Koutný,
Herrscher
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Karton 1, list 39

Vyhláška
Nížepsaný úřad tímto všeobecnou známost uvádí, že Předpočet obecního příjmu a vydání
pro rok 1886 jest vyložen a že možná každému poplatníku do něho nahlédnouti a své
poznamenání učiniti.
Úřad obce Litovice dne 26. ledna 1886
František Novotný, starosta
Vyhlášeno dne 27. ledna 1886
Frant. Kotouč

Karton 1, list 38

Protokol
sepsán u představenstva obce Litovice dne 11. února 1886
Předmět:
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit účty obecní za rok 1885.
Obecní zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 26. ledna 1886 a po prozkoumání účtůh
obnáší příjem 939 zl. 8 kr. proti tomu činí vydání 1 005 zl. 48 kr., jeví se schodek pr. 66 zl.
40 kr., který v roce běžném v účtech obecních ve vydání vzat bude.
Na to protokol skončen a podepsán.
František Novotný, starosta, Štěpán Šimáček, Frant. Horešovský, František Ptáček,
Ant. Herda, Josef Zelenka, Ant. Burgr, Jan Špaček
Co zástupce velkostatku se ohrazuji proti následujícím položkám, a sice:
daň z pozemku u Malé Jenče
6 zl. 54 kr.
školné per
32 zl. 07 kr.
oprava obecních cest
32 zl.
opis tří protokolů v Unhošti
2 zl.
Uznáno a vysvětleno. Herrscher
Herrscher, zástupce velkostatku
Po rokování obecního zastupitelstva uznáno a ode všech členů, též i zástupce velkostatku
schváleno.
V Litovicích dne 6. března 1886.
František Novotný, starosta, Herrscher, zást. velkost., Štěpán Šimáček, Ant. Herda,
Ant. Burgr, Josef Zelenka, František Ptáček, Jan Špaček, Frant. Horešovský

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada L – svazek č. L1
Zápisy obecního zastupitelstva Litovice 1877–1895

26

Karton 1, listy 41 a 42

Protokol
sepsán u představenstva obce Litovice dne 11. února 1886.
Předmět:
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumati a schválit Předpočet obecního příjmu
a vydání pro rok 1886.
Obecní zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 26. ledna 1886 a po prozkoumání
předpočtu obnáší veškeré vydání pr. 1 202,37, proti tomu příjem pr. 283,88, zbývá nekrytí
schodek pr. 918 zl. 49 kr., který obnos se na rozpočet veškerých přímých daně, která
v obci naší pr. 4 570 zl. 91 kr. obnáší 20%, uhraditi má.
Předpočet tento byl jednohlasně schválen a potvrzen.
Zároveň schváleno, by se obcí Malé Jenče v roce běžném na upravení silnice přes Malou
Jenč vedoucí částka pr. 35 zl. Slovy Třicet pět zl. asi na 50 m štěrku z příjmu obecního
vyplatilo.
Na to protokol skončen a podepsán.
Sigt. ut supra
František Novotný, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Frant. Horešovský, František Ptáček,
Josef Zelenka, Jan Špaček, Štěpán Šimáček

Co zástupce velkostatku se ohrazuji proti následujícím vydáním a sice:
cestné pr.
40 zl.
oprava obecních cest
100 zl.
odměření podzemku
100 zl.
šuter pro Malou Jenč
35 zl.
Herrscher
Na to přikročeno k rokování poznovu a uváženo obecním zastupitelstvem, že zástupce
velkostatku pan Hynek Herršer položku na cestné v předpočtu pr. 80 zl. vyznačenou na
40 zl. k zúžení odporučil, za 2. v předpočtu uvedených 150 zl. na obmezníkování obecních
podzemků taktéž z ohledu národohospodářského ke škrtnutí ponavrhl, usnešeno svrchu
uvedené položky z rozpočtu vypustiti.
Co se však týče na opravu cest v obnosu pr. 110 zl., souhlasí zástupce svrchu zmíněný se
vřaděním těchto do rozpočtu, z kteréhožto obnosu pro Malou Jenč na štěrk se 35 zl.
vyplatí.
V Litovicích dne 6.3.1886
František Novotný, starosta
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Dodatek:
Následkem odražení cestného pr.
40 zl.
a na obmezníkování obecního majetku pr.
150 zl.
pr.
190 zl.
zbývá na místě
918,49
190
728,49 nekryté,
které se 15½% ze všech přímých daních pr. 4 570 zl. uhradějí.
Úřad obce Litovice dne 6. března 1886.
František Novotný, starosta, Herrscher, zástupce velkostatku, Jan Špaček, Štěpán
Šimáček, Ant. Herda, Ant. Burgr, František Ptáček, Josef Zelenka, Frant. Horešovský

Karton 1, list 43

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 26. března 1886.
Předmět
jest panu JUDr. Jakubovi Škardovi zaplatiti předložený palmarní účet za vykonané práce
právnické v záležitosti podání rekursu na příspěvek náboženské přirážky.
Níže psaný starosta spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč svolal obecní zastupitelstvo
a byl účet palmární p. JUDr. Jakuba Škardy jednohlasně po prozkoumání schválen a obnos
pr. 15 zl. 44 kr. k vyplacení z pokladny obecní poukázán.
Na to protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Herrscher, zást. velkost., Ant. Herda, Štěpán Šimáček, Franti
šek Ptáček, Václav Sobotka, Ant. Burgr, Josef Zelenka, Jan Špaček, Frant. Horešovský
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Karton 1, listy 44 a 46

No. 5548
Tato žaloba s přísl. se žalovanému do vlastních rukou dodává a ustanovuje se k ústnímu
přelíčení dle řádu bagatelního stání u tohoto soudu ve světnici čís. VII v 2. poschodí na
den 9. března 1886 o 8 hodině dop., ku kterémuž se obě strany pod následky § 28 žalog.
povolávají s vyzváním, aby listiny na tuto rozepři se vztahující, jimiž by se chtěly dokládati,
s sebou přinesly, a pokud možno též svědky, na něž se hodlají odvolávati, s sebou
přivedly.
Od ck. m. del. okresního soudu pro Nové Město a Vyšehrad v Praze dne 11. února 1886
C. k. rada zemského soudu
[podpis nečitelný]
Slavnému c. k. m. del. okresnímu soudu pro Nové město a Vyšehrad v Praze
(Forum contractus)
Žaloba
JUDr. Jak. Škardy, advokáta v Praze II, Školská ulice č. 14
na
p. Jana Špačka, statkáře v Litovicích (p. Hostivice)
o zaplacení dlužné dumy 13 zl. 20 kr. s přísl.
Dvojmo.
5548

Advokát JUDr. Jak. Škarda
Slavný c. k. m. del. okresní soude!
Konal jsem pro p. Jana Špačka, statkáře v Litovicích, různé práce a výlohy jsem ze svého
zapravoval, z čehož mi proti němu vzešlo pohledání v sumě 12 zl. 70 kr. či vlastně nyní po
četných upomínkách 13 zl. 20 kr., jež jest v Praze splatné.
Ačkoliv pohledání mé p. Jan Špaček uznal a několikráte v jeho zaplacení upomínán byl,
přece doposud povinnosti své nedostál, pročež naň žaluju, slušně žádaje:
Slavný c. k. m. del. okresní soude ráčiž o této žalobě rok k jednání ve věcech nepatrných
položiti a po skončeném řízení z práva nalézti, že jest p. Jan Špaček, statkář v Litovicích,
povinen, aby mi pohledání mé záležející ve mzdě za konané a činěné výlohy v sumě 13 zl.
20 kr. s 5% úrokem z prodlení ode dne podání žaloby až do zaplacení jdoucím a všechny
náklady tohoto sporu do 8 dnů v Praze zaplatil, jinak že by naň právo bylo vedeno.
V Praze, dne 7. února 1886
JUDr. Škarda
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Karton 1, list 45

Účet detailovaný
pro pana Jana Špačka, rolníka a bývalého starosty obce v Litovicích
Datum

Předmět

18. prosince 1879

porada stran honebního výboru a psaní
s vysvětlením v té příčině a zejména má li
starosta obce právo volební
přepis psaní
poštovné
psaní o zaplacení účtu
psaní o příčině kolkové pokuty ze stížnosti
představenstva obce litovické na rozhodnutí
stran placení nákladů na vyúčtování
náboženství
přepis
poštovné
námitky proti předepsání kolkové pokuty ze
stížnosti obce Litovické na rozhodnutí stran
placení nákladů na vyučování náboženství
přepis
výkazní rubrika
stížnost k c. k. ministerstvu financí na
rozhodnutí c. k. zemského finančního
ředitelství v příčině shora uvedené pokuty
kolkovné
přepis
kolek
kolky na 2 přílohy
výkazní rubrika
psaní se zprávou o podání této stížnosti
přepis
poštovné
poštovné od zaslaného palmárního účtu
porada stran odvádění vody ze studánky
„na Sádkách“ velkostatkem
psaní p. starostovi s dobrozdáním stran
podání stížnosti k c. k. okresnímu
hejtmanství stran odvádění vody ze
studánky
přepis
poštovné
psaní se spisy stran rozhodnutí o kolkovné
pokutě a o zaplacení této
přepis
poštovné

24. května 1880
1. července 1880

5. července 1880

24. prosince 1880

27. prosince 1880

31. prosince 1880
5. května 1881

28. května 1881

Odměna
zl.
kr.

Výlohy
zl.
kr.

3
30
05
05

50
10
05

1

50
40
10

1
40
15
30
10
50
10
05
05
2

80
30
05
50
10
20
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Odměna
zl.
kr.

Datum

Předmět

30. prosince 1881
24. dubna 1882
29. září 1882
15. března 1883
7. ledna 1884
7. dubna 1884
28. dubna 1885
26. ledna 1886
29. ledna 1886
8. února 1886

poštovné od účtu zaslaného
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
psaní o zaplacení účtu
žaloba o zaplacení palmáru 13 zl. 20 kr.
přepis dvojí
kolky
dohromady
odměna k výlohám
celkem

1

11

V Praze dne 9. března 1886
V úctě oddaný
JUDr. Jak. Škarda

Výlohy
zl.
kr.
15
05
05
05
05
05
05
05
05

50

30

4
11
15

50
24
14
30
44
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Karton 1, listy 48 a 49

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 26. března 1886.
Předmět.
Základem výměru ctěného okresního výboru ze dne 15. března 1886 čís. 61 svolal obecní
starosta obecní zastupitelstvo spojené obce Litovice a přečetl svrchu zmíněný výměr
a v tomto obsaženou stížnost pana Josefa Horáka, domkáře a obuvníka v Litovicích týkající
se zaopatření příslušnice obce Litovic Majdaleny Hokůvové.
Jak stížnost přiložená uvádí, není pravda, že obecní starosta chorou Majdalenu Hokůvovou
do ošetřování tuto před 18 měsíci p. Josefu Horákovi do ošetřování dal, a není též pravda,
že by tak byl činil obecní úřad, by svému úkolu dostál, a není tudíž obec povinna stížnost
vedoucímu zaplatiti obnos pr. 161 zl. náhrady.
Stížnost vedoucímu Majdalena Hokůvová pracovala a nemůže tento náhrady žádati.
Obecní zastupitelstvo dostanouc teprve nyní žádost o podporu Majdaleny Hokůvové,
usneslo se této 15 zl. na byt a neb této byt v obecním domku dáti.
Poněvadž má Majdalena Hokůvová nemanželského syna Josefa Hokůva, který již k práci
schopný jest, postaralo se obecní zastupitelstvo tomuto synu Maj. Hokůvové o takovou
práci a výdělek se postarati, by mohl svou matku též podporovati.
Na to protokol skončen a podepsán.
František Novotný, starosta, Herrscher, zást. velkostatku, Jan Špaček, Ant. Herda, Štěpán
Šimáček, František Ptáček, Václav Sobotka, Ant. Burgr, Josef Zelenka, Frant. Horešovský

Čís. 139
Toto usnešení se bere k vědomosti s tím doložením, že ctěnému obecnímu úřadu náleží
v základě tohoto usnešení vydati stížnost vedoucímu výměr ponechávaje mu právo
odvolací, pakli se tak posud nestalo.
Okresní výbor v Unhošti dne 30. března 1886.
Starosta: Vác. Hausmann
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Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 7. září 1886.
Schůze byla 4 dni před svolána a dostavil se obecní výbor k této v počtu úplném, v které
jednohlasně usnešeno:
1.

Václav Sobotka z Litovic k práci neschopný obdrží týdenní podporu 1 zl. 20 kr. Slovy
Jeden zlatý 20 kr. a bude každý týden vždy v neděli od obecního starosty vyplacen.

2.

Obecní starosta má Slavný okr. výbor požádati, by tažená obligace vyvazovacího
fondu zemského č. 74 pr. 130 zl. vyplacena byla.

3.

K žádosti městského úřadu v Unhošti ze dne 20. června r. b. čís. 550 skrze zřízení
okresního chorobince neb ústavu pro chudé, zastupitelství obecní přistupuje jen
tenkráte, až mu dotyčné rozpočty a podmínky, za jaký poplatek churé osoby do
ústavu přijmuté budou a za vhodné se uznají.

4.

Žádost za civilního exekutora k cís. kr. bernímu úřadu v Unhošti na den 13. září r. b.

5.

Na mrzáka Annu Prušovou do Libně se povoluje měsíčně 6 zl. Slovy Šest zlatých od
20. května r. b.

6.

Na Davida Kleina podat stížnost, že Marii Doušové povinnou část pr. 12 zl. ročně
neodvádí, by na příště je k obecnímu úřadu zapravoval.

7.

Účty p. Františka Horešovského na vystavení mostku v Malé Jenči nákladem 32 zl.
40 kr. se schvalujou a jest obecní starosta poukázán částku tuto vyplatiti.

8.

Léčební výlohy za chudé příslušníky do Prahy městu nahraditi za rok 1881 – 9 zl.
38 kr., taktéž se k zapravení obecní starosta poukazuje.

Na to protokol skončen a od přítomných podepsán.
Sigt. ut supra
František Novotný, starosta, Jan Špaček, Frant. Horešovský, Ant. Herda, Ant. Burgr, Josef
Zelenka, Václav Sobotka, František Ptáček, Štěpán Šimáček
Proti kterému výdaji se ohražuji.
Herrscher
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Karton 1, list 51

Protokol
sepsán u představenstva spojené obce Litovice, Břve a Malá Jenč dne
15. února 1887
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit obecní účty za rok 1886.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 24. ledna 1887 a přikročeno k prozkoumání
obecního příjmu potahmo vydání, shledalo se, že veškerý příjem v roce 1886 obnášel část
pr.
925 zl. 26 kr.
naproti tomu bylo
1 074 zl. 16 ½ kr.
vydáno, jeví se zde schodek
148 zl. 90 ½ kr.,
která to částka v roce 1887 v účtech obecních do vydání vzata bude.
Na to byly předložené účty od přítomných schváleny a protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Antonín Burgr, Jan Špaček, František Ptáček, Václav Dítě,
zástupce velkostatku, Frant. Horešovský, Václav Sobotka

Karton 1, list 53

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 6. února 1888.
Předmět
Jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit předpočet obecního příjmu
a vydání pro rok 1888.
Obecné zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 22. ledna 1888 a přikročeno k prozkou
mání dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré vydání
921 zl. 14 kr.,
naproti tomu činí příjem
310 zl. 26 kr.,
takže se objevuje nekryto pr
611 zl. 8 kr.
Obnos ten na dotyčný rozpočet veškerých přímých daních, které v obci zdejší 4 567 zl.
41 kr. obnášejí, se 14 % uhraditi má.
Na to byl předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1888 od přítomných p. členů
obecního zastupitelstva jednohlasně schválen a protokol skončen a podepsán
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Dítě, zástupce velkostatku, Jan Špaček, Frant.
Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Herda, Josef Zelenka, Václav Sobotka, František Ptáček
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Karton 1, list 55

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 6. února 1888.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit obecné účty za rok 1887.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 22. ledna 1888 a přikročeno k prozkoumání
obecního příjmu potahmo vydání a shledalo se, že veškerý příjem v roce 1887 obnášel
část pr.
1 129 zl. 66 kr.
naproti tomu činí vydání
1 012 zl. 9 kr.
zbývá na hotovosti
117 zl. 57 kr.
jeví se zde co přebytek a bude v účtech obecních pro rok 1888 v příjem vzato.
Na to byl protokol skončen, účty schválené a od přítomných a podepsáno.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Dítě, zástupce velkostatku, František Ptáček, Václav
Sobotka, Josef Zelenka, Frant. Horešovský, Ant. Herda, Ant. Burgr, Jan Špaček

Karton 1, list 57

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 28. ledna 1890.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit obecné účty za rok 1889.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 8. ledna 1890 a přikročeno k prozkoumání
obecného příjmu potahmo vydání a shledalo se, že veškerý příjem obce litovické v roce
1889
1 166 zl. 46
obnášel, naproti tomu vydání
973 zl. 82
takže na hotovosti
192 zl. 64
v obecní pokladně zbývá a bude částka tato v účtech obecních pro rok 1890 v příjem
vzata.
Na to byly účty pro rok 1889 schváleny, protokol skončen a od přítomných podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, V. Dítě, zástupce velkostatku, Václav Sobotka, Antonín Zikán,
Ant. Burgr, Jan Jílek, František Ptáček, Jos. Šafr
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Karton 1, list 59

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 24. února 1891.8
Předmět
jest vyřízení žádostí Františka Volfa z Jenečka, Marie Neumanové z Jenečka a Kateřiny
Hailové z Hostivice za udělení nějaké podpory.
Nížepsaní členové zastupitelstva obecného uvažujíce vysoké stáří a churavost jmenova
ných žadatelůch povolilo těmto pro rok 1891 každému z pokladny obecní 6 Slovy: Šest zl.
vyplatiti.
Na to protokol skončen a od přítomných podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Dítě, zástupce velkostatku, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Jan
Jílek, Frant. Horešovský

Karton 1, list 60

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 24. února 1891.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit účty obecní za rok 1890, obecné
zastupitelství svoláno výnosem ze dne 10. února 1891 a přikročeno k prozkoumání
obecního příjmu potahmo vydání a shledáno, že veškerý příjem obce Litovické v roce 1890
956 zl. 61 ½ kr.
obnášel, naproti tomu obnáší vydání
1 015 zl. 15 kr.
Jeví se nedostatek
58 zl. 53 ½ kr.,
které ve vydání v roce 1891 vykázané budou.
Na to byly účty pro rok 1890 schváleny, protokol skončen a od přítomných podepsán
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Dítě, zástupce velkostatku, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Jan
Jílek, Frant. Horešovský

8

Z 24. února 1891 pocházejí následující tři protokoly, nejspíše byl ke každému bodu programu vyhoto
vován samostatný protokol (zápis). Obdobná situace nastala i v následujících letech
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Karton 1, list 61

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 24. února 1891.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit Předpočet obecního příjmu
a vydání na rok 1891.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 10. února 1891 a přikročeno k prozkoumání
dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré vydání v roce 1891 v obci zdejší
1 090 zl. 53 ½
obnáší a příjem hrubý obce zdejší pouze
200 zl. 85
obnáší, jeví se na rok 1891
889 zl. 68 ½
nedostatek, které se krýti mají obecní přirážkou k veškerým cís. a kr. přímým daním
z obnosu 4 613 zl. pro rok 1891 19, Slovy: Devatenácti %.
Na to byl rozpočet potahmo předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1891 od
přítomných schválen a protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Dítě, zástupce velkostatku, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Jan
Jílek, Frant. Horešovský

Karton 1, list 62

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 13. června 1891, týkajíce se usnešení, jak se má
obecní domek čís. 18 v Litovicích opraviti, by se k obývání způsobilým stal?9
Páni podílníci byli výnosem ze dne 10. t. m. pozváni a dostavili se dole podepsaní.
Na základě, že domek čís. 18 k obydlení ani k opravení není, usnesli se nížepsaní, by se
z gruntu vystavil a by se pan Pavel Šafařík, mistr stavitelský z Hostivice požádal, by
potřebný předpočet „tak nazvaný Überschlag“ vyhotovil a nížepsaným předložil.
Protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Sobotka, Ant. Burgr, Vilém Molitor, Frant. Vlček,
Antonín Zikán, Jos. Linek

9

K Rybníku čp. 638
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Karton 1, list 63

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 8. února 1892.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit účty obecního příjmu a vydání
pro rok 1891, obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 14. ledna potahmo 4. února
1892 a přikročeno k prozkoumání obecního příjmu a vydání a shledalo se, že veškerý
příjem obce Litovické v roce 1891 obnášel
1 093 zl. 57
naproti tomu činí výdej
1 142 zl. 21 ½
Jeví se nedoplatek
48 zl. 64 ½
a bude ve vydání pro rok 1892 vykázán.
Na to byly účty pro rok 1891 schváleny, protokol skončen a od přítomných podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Herda, Václav Sobotka, Jan Jílek,
Molitor, Ant. Zikán

Karton 1, list 65

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 8. února 1892
Předmět
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit předpočet obecního příjmu
a vydání na rok 1892, obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 14. ledna potahmo
4. února 1892 a přikročeno k prozkoumání dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré
vydání pro rok 1892 v obci zdejší
1 336 zl. 26
obnáší, proti tomu činí hrubý příjem pouze
194 zl.
Jeví se nedoplatek
1 142 zl. 26,
který se krýti mají obecní přirážkou k veškerým cís. kr. přímým daním z obnosu
pr. 4 624 zl. 50 kr. pro rok 1892 – 25 % slovy: Dvacet pět %.
Na to byl rozpočet potahmo předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1892 od
přítomných jednohlasně schválen a protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Herda, Václav Sobotka, Jílek Jan,
Molitor, Ant. Zikán
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Karton 1, list 67

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 1. dubna 1892.
Předmět10
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit předpočet obecního příjmu
a vydání pro rok 1892 a přikročeno k prozkoumání dotyčného předpočtu, dle kterého
veškeré vydání v roce 1892 v obci
1 366 zl. 82
obnáší, proti tomu činí příjem
299 zl.
jeví se nedoplatek pr.
1 067 zl. 80,
který se krýti má přirážkou obecní k veškerým cís. a kr. přímým daním z obnosu
pr. 4 624 zl. 50 kr. v roce 22 ½ %
Schůze byla svolána výnosem ze dne 20. března 1892 a byla veřejná.
Na to byl rozpočet potahmo předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1892 do
podrobna prozkoumán a schválen a protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Jan Jílek, Ant. Zikán, Frant. Horešovský, Václav Sobotka,
Josef Šafr, Molitor

Karton 1, list 69

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 27. července 1892 skrze obecního pastýře,
p. sousedi byli výnosem ze dne 23. července 1892 svoláni a dostavili se nížepsaní, kteří se
proslovili, by Josef Veis na rok 1893 za ob. pastýře přijmut byl, však že se mu na
dosavadní sýpce 1 korec žita, ½ korce pšenice a ½ korce ječmena utrhne, dále usnešeno,
že Josef Vais povinen bude za každou stádem jemu svěřeným způsobenou škodu jeho
sejpkou ručiti a konečně bude povinen, kdyby některý z pánův sousedůh ovce držeti sobě
přál, ty samé pravidelně pásl.
Na to protokol skončen a podepsán.
František Novotný, Václav Sobotka, Ant. Burgr
Přijímám pastýře s tím doložením, že kdykoli každý z p. sousedů vám nařídí musí třeba
jednotlivci pásti.
Ant. Herda

10

Není zřejmé, proč byl 1. dubna 1892 schvalován nový rozpočet, když předchozí (odlišný v příjmech
i výdajích) byl schválen již 8. února 1892
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Karton 1, list 70

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 24. dubna 1893.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit předpočet obecního příjmu
a vydání pro rok 1893.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 6. dubna 1893 a přikročeno k prozkoumání
dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré vydání
1 229 zl. 80
obnáší, proti tomu příjem
227 zl. 89
takže zůstane nekryté
1 001 zl. 91,
obnos ten na dotyčný rozpočet veškerých přímých daní, které v obci zdejší 4 621 zl. 50 kr.
obnášejí, se 21% přirážkou uhraditi má.
Na to byl předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1893 od přítomných p. členů
obecního zastupitelstva jednohlasně schválen a protokol skončen a podepsán.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Sobotka, Ant. Burgr, Jan Jílek, Molitor, Frant.
Horešovský

Karton 1, list 72

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 24. dubna 1893.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelství prozkoumat a schválit účty obecního příjmu a vydání
pro rok 1892.
Obecné zastupitelství svoláno výnosem ze dne 6. dubna 1893 a přikročeno k prozkoumání
obecního příjmu a vydání a shledalo se, že veškerý příjem v roce 1893 obnášel část pr.
1 327 zl. 64
naproti tomu činí vydání
1 293 zl. 75
zbývá na hotovosti
33 zl. 89
a bude částka ta co přebytek v účtech pro rok 1893 vzata v příjem.
Na to byl protokol skončen, účty schválené a od přítomných podepsané.
Sig. ut supra
František Novotný, starosta, Václav Sobotka, Ant. Burgr, Jan Jílek, Molitor, Frant.
Horešovský
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Karton 1, list 74

Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Litovicích dne 17ho dubna 1894
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva ku prozkoumání a schválení účtu obce za rok 1893.
Obecní zastupitelství svoláno výnosem ze dne . dubna 1894 a přikročeno k prozkoumání
obecního příjmu potahmo vydání a shledalo se, že veškerý příjem v roce 1893 obnášel
1 271 zl. 84 kr.
naproti tomu činí vydání
1 261 zl. 67 kr.
zbývá na hotovosti
10 zl. 17 kr.
a bude částka ta co přebytek v účtech pro rok 1894 v příjem vzata.
Na to protokol skončen, účty schváleny a od přítomných podepsány.
Václav Sobotka, úřadující radní, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, V. Molitor, Ant. Šimáček,
Matěj Mareš, Fr. Ptáček, Jan Řečinský, Ant. Herda

Karton 1, list 76

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 17. dubna 1894.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit předpočet na rok 1894 ohledně
příjmu a vydání.
Obecní zastupitelství svoláno výnosem ze dne . dubna 1894 a přikročeno k prozkoumání
dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré vydání činí
1 114 zl. 90
příjem obnáší na proti tomu
209 zl. 52
takže zůstane nekryto
905 zl. 38,
obnos ten na dotyčný rozpočet veškerých přímých daní, které v obci zdejší 4 621 zl. 50
obnášejí, se 21% přirážkou uhraditi má.
Na to byl předpočet obecního příjmu a vydání pro rok 1894 od přítomných pánů členů
obecního zastupitelstva jednohlasně schválen a protokol skončen a podepsán.
Václav Sobotka, úřadující radní, Jan Řečinský, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, V. Molitor,
Ant. Šimáček, Matěj Mareš, Fr. Ptáček, Ant. Herda
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Karton 1, list 78

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 17. června 1894 na základě nařízení
slavného c. k. okresního hejtmanství ze dne 11. června 1894 čís. 14257.
Předmět
prozkoumání seznamu přihlásivších se hospodářů a námitek a kdo ze zapsaných má býti
k podělení ponavržen.
Test schůze obecního výboru, který se usnesl, jelikož dle protokolu sepsaného u c. k.
okresního hejtmanství dne 9ho června 1894 pod III. uvedení se přihlásilo osm hospodářů,
kteří všichni skutečně, jak ze seznamu a příloh, které přiloženy jsou, podpory potřebují.
Dle posledního sčítání roku 1894 jest ve zdejší obci 964 obyvatelů, tudíž odpadá navržení
hospodářů na 50 obyvatelů 1ho a na 100 též.

Karton 1, list 79

Protokol
sepsán u obecního úřadu v Litovicích dne 27. června 1894 o 9té hod.
dopoledne.
Usnešeno, by se zakoupilo ještě 10 vagonů štěrkoviny, by se v celku odebralo 50 vagonů,
dále usnešeno, by se vyzvali všichni poplatníci, kteří dosud nezaplatili obecní přirážky, by
své povinnosti dostáli, a všichni nájemníci obecních pozemků, by zaplatili nájem, za který
pozemky vydražili.
Frant. Novotný, starosta, Ant. Šimáček, Frant. Horešovský, Matěj Mareš, Ant. Herda,
Fr. Ptáček, Jan Řečinský
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Karton 1, list 80

Čís. 531.

Protokol
sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojen. obcí Litovice, Břve
a Jeneček dne 8. prosince 1894.
Předmět.
Slavný okresní výbor vyzývá obecní úřad v Litovicích, by předložil do 6ti měsíců regulační
plán pod uvarováním pokuty pořádkové 20 zl.
Ke schůzi dostavili se veškeří páni členové obecního zastupitelstva a bylo jednohlasně
usnešeno, by byla podána žádost slav. okres. výboru, by lhůtu ku předložení co možná
nejdéle prodloužil neb obec nemá po ruce hmotných prostředků, opravovala obec. domek
a stavěla silnici směrem ke stanici Litovické a pak stavební ruch v naší obci není žádný.
Máme 21% obecní přirážku a chceme příštím rokem dluh, který povstal opravami
a stavbou silnice, buď zcela neb částečně zapraviti a větší obecní přirážky není možno
v naší obci předepsati, neb obec byla stižena suchem a krupobitím a to bylo hlavní
pohnutkou, by byl slav. okres. výbor zdvořile požádán, by lhůtu ku předložení regulačního
plánu laskavě prodloužiti ráčil.
Tím skončeno a podepsáno.
František Novotný, starosta, Maresch, Fr. Ptáček, An. Šimáček, Matěj Mareš, Jan Řečinský,
Václav Sobotka, Ant. Herda, Ant. Burgr, Frant. Horešovský
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Karton 1, list 81

Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Litovicích dne 20. ledna 1895.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit účet obecního příjmu a vydání
pro rok 1894.
Obecní zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 6. ledna 1895 a přikročeno ku prozkoumání
dotyčného účtu, dle kterého veškeré vydání činí
1 121. 66
naproti tomu příjem činí
1 152. 64
takže zbývá přebytek
30. 98
kterýžto přebytek dle usnešení obecního zastupitelstva přenese se do příjmu na rok 1895.
Na to byl účet schválen a od přítomných pánů členů obec. zastupitelstva podepsán
a protokol skončen a též podepsán.
Václav Sobotka, radní, Maresch, Šimáček, Frant. Horešovský, Jan Řečínský, Ant. Burgr,
Fr. Ptáček

Karton 1, list 82

Protokol
sepsaný u obec. úřadu v Litovicích dne 20. ledna 1895.
Předmět
jest schůze obecního zastupitelstva prozkoumat a schválit Předpočet obecního příjmu
a vydání pro rok 1895.
Obecní zastupitelstvo svoláno výnosem ze dne 6. ledna 1895 a přikročeno k prozkoumání
dotyčného předpočtu, dle kterého veškeré vydání činí
1 193 zl. 22
na proti tomu obnáší příjem
276 zl. 38
takže zůstane neuhrazeno
916 zl. 84,
obnos tento budiž kryt 21% přirážkou = 970 zl. 51 ½ k veškerým v naší obci přímým
daním, které činí 4 621 zl. 50 kr.
Na to byl Předpočet obec. příjmu a vydání pro rok 1895 od přítomných pánů členů
obecního zastupitelstva jednohlasně schválen a protokol skončen a podepsán.
Václav Sobotka, radní, Maresch, Fr. Ptáček, Šimáček, Frant. Horešovský, Jan Řečínský,
Ant. Burgr
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Karton 1, list 83

Protokol
sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva dne 29ho května 1895 na základě
výnosu ze dne 25. května 1895.
Předmět
1.

Nařízení slav. okresního výboru ohledně zřízení nočního hlídače v Litovi
cích, na Břvech a Jenečku.
Usnešeno jednohlasně, by se zřídil ponocný společně pro všechny obce, aby mu byla
též posílka daná a by byl vypsán konkurs na místo to, navrhuje se služné 200 zl.
a případně byt.

2.

Výměr slav. okresního výboru ohledně rozvržení konkurenčního příspěvku
na silnici Chrášťany – Chýň a Břevské v obnosu 751 zl. 26 kr.
Zástupce obce Břevské oznámil, že dá na tuto kontribučenský fond a zbytek rozvrhne
se stejným percentem na všechny poplatníky spojených obcí Litovice, Břve a Jene
ček, což jednohlasně přijato a zároveň usnešeno, by se upravila cesta do Nekejcova.
jak tomu poměry obecní pokladny dovolí.

3.

Žádost Marie Marešové o podporu.
Žádost tato se zamítá pro nedostatek důvodů.

4.

Výměr místní školní rady v Hostivici ohledně zřízení odbočky při páté třídě.
Proti tomuto zřízení usnešeno jednohlasně, že se ze strany obecního zastupitelstva
ničeho nenamítá.

5.

Žádost Antonie Zelené o podporu.
Usnešeno jednohlasně, kdyby opakovala žádost o podporu, že se jí vyměří.

6.

Žádost, by na nalezenku Růženu Víznerovou vymezen byl poplatek na
výživu.
Usnešeno, by věc vyřízena a matka by byla vyzvána, by dítě přijala do ošetřování.

Tím schůze skončena a protokol od přítomných podepsán.
Václav Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Ant. Herda, Fr. Ptáček, Frant. Horešovský, Mareš
Matěj, Šimáček
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Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva dne
27. června 1895.
Předmět.
1.

Jest obsazení místa obecního posla a nočního hlídače.
Přihlásili se Josef Hokuv, Karel Chalupa a Josef Melzr a usnešeno jednohlasně, by byl
přijmut Josef Melzr, dosavadní obecní posel a pole mu bude dáno příštím rokem
a má být vzat pod přísahu.

2.

Jakých kroků se má užít, by se obec Litovice sprostila politické správy nad
částí Jenečka, který stojí na katastru obce Hostivické.
Usnešeno jednohlasně, by se podala žádost okresnímu výboru, případně c. k. okres.
hejtmanství, a starosta obce se splnomocňuje, by tuto žádost opatřil.

3.

Volné návrhy.
Starosta oznamuje, že byl požádán panem Balounem a p. Káclem za odprodej
obecního pozemku.
Usnešeno jednohlasně, že tento pozemek se odprodat nemůže a dále se vybízí pan
starosta, by ihned nařídil odklizení veškerých ohrad a staveb u čís. 26 v Břvích, které
stojí na obecních pozemcích, do 14ti dnů.
Pan správec navrhuje, by bylo přísně nařízeno, by se neděly škody v polích, které
pášou se ponejvíce dětmi, a vydati zápověď vůbec do polích řepou osetých nebylo
chozeno bez dovolení majitele. Jednohlasně přijato.
Pan Herda navrhuje, by byla dána výpověď Veisové a Neumance, které bydlí
v obecním domku v Litovicích, což jednohlasně přijato.
Policejním komisařem zvolen jednohlasně pan Antonín Herda.

Tím protokol skončen a od přítomných podepsán.
Václav Sobotka, starosta, František Ptáček, Šimáček, Jan Řečinský, Maresch, Herda, Burgr,
Frant. Horešovský, Ant. Kubr, zapisovatel
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Karton 1, list 86

Protokol
sepsaný ve schůzi podílníků sýpky Litovické dne 18. května 1898 na základě
oběžníku ze dne 17.5.1898
Předmět
jest řádné usnešení se, jak s jmenovanou sýpkou naloženo býti má.
Jednohlasně usnešeno, by byla sýpka ta pronajata veřejnou dražbou na dobu po sobě tří
jdoucích let. Správa její podléhá třem zvoleným důvěrníkům.
Po vykonané dražbě zvoleni za důvěrníky p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku,
p. V. Sobotka, starosta a p. Jan Špaček.
V Litovicích dne 18. května 1898
V. Sobotka, starosta, Ant. Burgr, Horešovský, Jan Špaček, Linek, Josef Vorlíček,
Ant. Zikán, Ant. Herda
Karton 1, list 87

Čís. 1.

Protokol
sepsaný u obecního úřadu v Litovicích dne 16. prosince 1898 při schůzi
zdravotní komisse spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.
Ku schůzi dostavili se následující Pánové: p. Frt. Linek, předseda, p. J. Špaček,
p. L. Novotný, p. F. Horešovský, p. F. Ptáček.
Předmět.
1.

Čtení usnešení obecního výboru ze dne 26ho listopadu 1898 č. p. 26 týkají
cího se vykázání míst na ukládání odpadků v jednotlivých osadách těm,
kteří vlastního místa nemají.
Bez námitek na vědomí vzato.

2.

Podání zprávy pánů členů zdravotní komisse, zdali jakých závad z ohledu
zdravotnictví stává a návrhy na jich odstranění.
Usnešeno, by na odstranění stávajících ještě závad dána byla 14 denní lhůta; kteří by
však po ustanovené lhůtě jmenované závady neodstranili, mají být ti bezohledně slv.
c. k. okres. hejtmanství oznámeni.

3.

Volné návrhy.

V Litovicích 16. prosince 1898.
Frant. Linek, předseda, Lad. Novotný, Jan Špaček, Fr. Ptáček, Frant. Horešovský
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Karton 1, listy 88 a 89

Čís. 871.

Obecní úřad ve Břvech 4.7.1903.

Protokol
sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve
a Jeneček dne 4.7.1903 odbývané.
Z 8 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: L. Novotný, F. Ptáček,
J. Horešovský, J. Malý, A. Rohla, V. Fiala.
Hlasovacího práva pozbývají pan Jan Špaček a pan Frant. Linek, jakožto strany, jichž se
projednávaná záležitost týče.
Pořad.
Vyřízení odvolání pana Jana Špačka proti pí Marii Linkové z nálezu obecního úřadu ve
Břvech ze dne 13.6.1903 č.j. 706 pro přestupek čeledního řádu.
Přikročeno k výslechu svědků. Vyslýchaná Františka Svobodová potvrzuje výpovědi
uvedené v protokole ze dne 22.5.1903 a mimo to výslovně tvrdí, že jí pí. Marie Linková ze
služby nepřemlouvala, nýbrž že sama říkala služce Terezii Svobodové, že by ráda šla k pí.
Marii Linkové do služby. Terezie Svobodová spolu předvolaná výpověď tu jako pravdivou
potvrzuje a tvrdí, že jí Františka Svobodová výslovně řekla, že výpověď dne 2.5.1903 pí.
Špačkové dala.
Terezie Svobodová na základě tom, že Františka Svobodová se vyjádřila, že u p. Jana
Špačka rozhodně nebude, říkala pí. Marii Linkové, zda li by ji do služby přijala, a ta se
vyjádřila, když ke mě jíti chce, nechť přijde.
Na to výrok ten Terezii Svobodovou Františce Svobodové vyřízen.
Svědkyně Marie Procházková trvá na výpovědi v protokole dne 24.5.1903 uvedené.
Svědek p. Frant. Linek praví, že pan Jan Špaček, když k nim dne 2.5.1903 přišel, řekl sám,
že služka Františka Svobodová dala jim výpověď a slyšel jsem, že jí pí. Linková chce do
služby vzít, dále varoval před jejím přijmutím. Dále tvrdí svědek, že služku Frant.
Svobodovou bez knížky do služby nepřijmul, jak tvrdí p. Jan Špaček.
Pí. Marie Linková trvá na výpovědi ze dne 22.5.1903 a dále praví, že ne ona, nýbrž služka
Terezie Svobodová říkala Františce Svobodové, by k ní do služby vstoupila.
Pan Jan Špaček připomíná k protokolu ze dne 24.5.1903, že výpověď Františky Svobodové
nepřijal, proto že tato příčin k výpovědi neměla, a poukázal tuto na následky odchodem ze
služby bez příčiny. Františka Svobodová přijatá byla k polnímu hospodářství, a i kdyby byla
měla příčiny k výpovědi, měla tak učiniti v lhůtě zákonné, čehož opak potvrzuje svědkyně
Marie Procházková a Rozálie Nasavrcká.
Ve Břvech 4.7.1903
Marie Linková, Jan Špaček, Linek, Svobodová Františka, Terezie Svobodová
Usnešení.
Obecní výbor nenabyl přesvědčení o vině pí. Marie Linkové pro přestupek §§ 5, 32 a 34
čeledního řádu, následkem čehož osvobozuje jmenovanou pí. od p. Janem Špačkem
v odvolání navržené náhrady. Co se týče vzniklých s odvoláním výloh, poukazuje se pan
Jan Špaček ku jich vymožení na pořad práva civilního.
L. Novotný, Fr. Ptáček, Jan Malý, Rohla Ant., Václav Fiala, Josef Horešovský
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Karton 1, list 90 – koncept zápisu

Zápis
sepsaný v místnostech obecního úřadu v Litovicích dne 22. září 1904 o schůzi
výboru obecního.
Sezení toho se zúčastnili:
Obecní starosta jako předseda: L. Novotný
Obecní radní: Fr. Linek, J. Horešovský
J. Horešovský, zást. velkostatku
Členové obecního výboru: J. Špaček, V. Novák, J. Malý
Jednání:
Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 ob. zř.
řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná
usnešení činiti, přikročeno k dennímu pořádku:
1. Zápis o poslední schůzi konané dne 15. července 1904 přečten, schválen a podepsán.
Pan Malý stěžuje si, že má mnoho škody na řepě u bažantnice.
Ohraničování ob. pozemků.
Usnešeno nechat ohraničit obecní pozemky a regulační plán obce zdejší p. K. Najmanovi
ze Slaného s podmínkou však, že uzavřena bude smlouva s p. inženýrem Najmanem, že
správně budou pozemky odměřeny. Regulační plán může se objednat až po komisionálním
šetření od případu k případu. Obnos p. inženýrem požadovaný 500 kor. schválen.
Pozemek na skalce.
Usnešeno poradit se o tom s p. inženýrem Najmanem.
Upomenout c. k. hejtmanství, aby strážník vzat byl do přísahy.
Vyřízení dopisů c. k. vrchní správy.
Žádost Klubu Turistů.
4 kor. povoleno.
Stojan na knihy.
Povolen.
Odměny při požáru.
Schváleno po 2 k. a 1 h.
Volné návrhy:
Pan Horešovský praví, že husy v Jenečku okusují stromky. Pan Špaček navrhuje, aby
vydán byl zákaz, aby husy byly pod dozorem anebo aby byly zavřeny, na návsi nesmějí
být.
Přijato.
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Karton 1, list 91 – koncept zápisu

Schůze mimořádná
dne 25.9.1904
Přítomni: p. Špaček, J. Malý, F. Linek, V. Fiala, F. Ptáček a starosta a A. Rohla.
Jedná se o zvolení 2 delegátů do místní školní rady.
Zvoleni pan Jan Špaček a J. Horešovský.
P. Linek oznamuje, že usnešeno bylo v jedné schůzi, aby se nechala opravit střecha na
ob. špejcharu. Odloženo až na jaro.
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Karton 1, listy 92 a 93

Protokol
napsaný u obecního úřadu v Litovicích dne 23. června 1906.
Předmětem
jest trestní jednání proti Janu Královi, Mat. Fialovi, Eman. Řečínskému z Litovic pro
přestupek polního pychu k udání dozorce c. a k. dvora v Litovicích Jana Kalaše podanému
dne 22. června 1906 pod číslem …
Nejprv přikročilo se k slyšení obviněného a tentýž udává:
Matěj Fiala, zedník z Litovic a Emanuel Řečínský, dělník na dráze doznávají, že dne
17. června 1906 v noci od 1 do 2 hodiny byli na panském jeteli na poli u Jenče a nažali si
každý ranec jetele, byli však při činu postiženi dozorcem a obecním strážníkem. Jetel byl
jim odebrán.
M. Fiala, Emanuel Řečínský
Obviněný Jan Král vypovídá, že musela se stát mýlka v osobě, on že na jeteli nebyl.
Udává, že v tu dobu byl doma, což může dokázat Marie Trýbová, která v mém domku
bydlí.
Jan Král
Obecní strážník Jaroslav Najman tvrdí, že Jana Krále chytil za rameno a s určitostí jej
poznal a také hned prohlásil jeho jméno.
Jaroslav Najman
Předvolaná pí Marie Trýbová jako svědkyně praví, že Jan Král dne 17. června 1906 vůbec
z domova se té noci nevzdálil a nemohl tudíž být s obžalovanými Fialou a Řečinským na
jeteli. Svědkyně M. Trýbová jest u J. Krále jako hospodyně a musela by věděti, když by
výše jmenovaný z domova v noci ven vyšel.
Marie Trýbová
Nález.
Od úřadu obce … uznává se k udání podanému dne … pod č. … na … pro přestupek …
spáchaný … po provedeném vyšetřování takto za právo:
O čemž se stranám, ponechávaje jim zákonního práva odvolacího, věděti dává.
Z úřadu obce …
dne …

