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Úvod
I.

Vývoj organizace úřadu

Do roku 1850 patřil Budov jako svádovský statek, spolu s Kojeticemi, Březím, Olešnicí
a Malečovem k alodiálnímu panství Ploskovice. Podle prozatímního obecního zřízení z roku
1849 se stala obec v roce 1850 nejnižším článkem a instancí územní samosprávy –
samostatnou obcí. Spadala do soudního a politického okresu Ústí nad Labem. Definitivně tak
zanikla soudní pravomoc vrchnosti a měst a byla nahrazena státní mocí.
V čele obce stál širší kolegiální orgán obecní výbor. Ten volil ze svého středu obecní
představenstvo, v čele s obecným představeným. Ten byl výkonným orgánem a prováděl
usnesení obecního výboru. Prvním obecným představeným se v roce 1850 stal Josef Stoy,
obec měla tehdy 96 obyvatel, o 30 let později žilo v 17 domech 94 obyvatel. Dalšími
představenými byli v roce 1876 – 1889 Franz Jakel, Vinzenz Stolle, 1892 – 1912 Franz Stolle,
1913 – 1919 Josef Sedlak.
Po roce 1918 dosavadní systém zůstává zachován, důsledně se začal užívat, někde i dříve, výraz obecní zastupitelstvo místo obecní výbor, rovněž tak představenstvo je nahrazeno
výrazem obecní rada a skládá se z radních. Zásadní změnu přinesl nový volební řád – rušil
účast ve volbách podle majetkového censu a zaváděl všeobecné, rovné, tajné a přímé
hlasovací právo v obecních volbách od 21 let věku (pasivní účast od 26 let). Volební období
bylo čtyřleté, od roku 1933 se prodloužilo na 6 let. Známe dva starosty – 1913 - 1919 Josef
Sedlak, 1919 – 1931 Franz Stolle, 1931 Josef Sedlak. Při sčítání obyvatelstva v roce 1921
v obci žilo 99 obyvatel v 17 domech, 1 uváděl českou národnost.
Po odtržení pohraničního území od Československa v roce 1938 přešla veškerá moc na
říšskou správu. Celé území se stalo říšskou župou sudetskou (Reichsgau Sudetenland)
s novým systémem úřadů, a s důsledným uplatněním tzv. vůdcovského principu. Navíc došlo
prakticky k definitivnímu postátnění samosprávy jmenováním starosty a jeho dvou zástupců
Landrátem. Zástupci starosty jsou první a druhý přidělenec. Starosta mohl vztáhnout každou
záležitost na sebe, radní netvořili žádné kolegium a nedělali společná rozhodnutí, fungovali
jen jako starostovi poradci. Navíc v obecní správě fungoval zmocněnec NSDAP, aby byl
zajištěn soulad obecní správy s programem nacistické strany. 1938 Josef Sedlak, první
zástupcem Rudolf Weigend. Obecní úřad fungoval do května roku 1945, kdy na jeho místo
měl nastoupit národní výbor. Vzhledem k většinovému německému obyvatelstvu stála v čele
místní správní komise.
Obec si svůj zemědělský charakter si obec podržela po celou dobu své existence.

II.

Vývoj a dějiny fondu

Fond vznikl z činnosti Obecního úřadu v Budově. Původně byl uložen na obecním úřadě,
po roce 1945 v budově Místního národního výboru v Budově. Do Okresního archivu v Ústí
nad Labem byl převezen v roce 1955 Janem Boučkem, ředitelem archivu, do knihy přírůstků
zapsán později č.
.
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III.

Archivní charakteristika fondu

Časový rozsah: 1933 - 1940.
Zachovalost a skartace: dochováno naprosté torzo, pouze pamětní kniha vzniklá v roce 1936
Archivní struktura: fond je uspořádán podle Metodického návodu na pořádání a
inventarizaci archivních fondů Archiv obce č.: AS/1-284/00. Na základě dochovaných
dokumentů je pořádací schéma fondu sestaveno následovně:
Obecní úřad v Budově
Knihy
Všeobecná správa obce
Pamětní knihy

IV.

Stručný rozbor obsahu fondu

Ve fondu je dochována pouze pamětní kniha, vedená v roce 1936 svádovským učitelem
Karlem Franzem. Na základě vzpomínek nejstaršího obyvatele obce pana Stolle je uveden
přehled reálií obce od roku 1914. Rok 1936 však nepřekročil.

V.

Záznam o vypracování inventáře

Fond nově uspořádala a inventarizovala v roce 2012 PhDr. Věra Hladíková, inventář
schválil PhDr. Vladimír Kaiser.
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