Zápis z I. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč,
konaného dne 20.1. 2010 na Obecním úřadě v Sokolči
Přítomni :

Mráz Jiří, Dymeš František, ing. Sipajda Marian, Holan Petr, Řehák Miloslav,
Junková Eva, Bernardová Jitka, Čáp Miloš,Čápová Iva, Čáp Miloš ml.

Omluveni :

Boumová Jana

Začátek zasedání : 19.10 hodin
Konec zasedání : 21.55 hodin

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, schválení programu zasedání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Příspěvek zájmovým organizacím
Příspěvek občanské sdružení PŘÍSTAV
Vyřazení projektu na přístavbu ZŠ, KEO, Urbanistická studie, projekt dom. kan.
přípojek
7) Škola – účetnictví dle vyhlášky 410/2009, §9
8) Inventarizace obce za rok 2009
9) RO č.11,12,13,14
10) Volby do Ev. parlamentu
11) Vnitřní směrnice č.15
12) Stavební parcely směr Poděbrady
13) Schválení směny pozemků mezi obcí, Kazdovými a Kateřinou Vomelovou
14) Stavební parcely směr Cerhenice a schválení přeložky VN
15) Oznámení o konání plesu
16) Žádost o výmaz zást. práva SFŽP Praha
17) Žádost o vydání pozemků od AGRA
18) SOJP – změna stanov č.1
19) Prodej pozemků
20) Došlá pošta
21) Diskuze – sníh
22) Usnesení.
23) Určení dalšího termínu zasedání – 17.02.2010
24) Závěr.

ad 1) První zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Jiří Mráz.
K programu zasedání nebylo připomínek, program byl schválen
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů

ad 2) Ověřovatelé zápisu z I. zasedání ZO obce Sokoleč :
Řehák Miloslav
Junková Eva
ad 3) Byla provedena kontrola usnesení z XII. zasedání ZO ze dne 9.12.2009 a k jeho
plnění nebylo připomínek.
ad 4)

ZO projednalo a schválilo převedení neinvestičního příspěvku ve výši 2.000,-Kč
pro
MS Březina Sokoleč, č.ú. 1987651-198/0800 za propůjčení chaty na posezení
důchodců, dále ZO projednalo a schválilo převedení neinvestičního příspěvku na
činnost těmto zájmovým organizacím:
ZO ČSCH Sokoleč, č.ú. 198189426/0300
10.000,-Kč
MS Březina Sokoleč, č.ú. 1987651-198/0800
10.000,-Kč
Tenis Sokoleč, č.ú. 186050830/0300
10.000,-Kč
50.000,-Kč
TJ Sokol Sokoleč, č.ú. 501536399/0800
SK Sokoleč, č.ú. 0501534-369/0800
80.000,-Kč
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 1/I/2010

ad 5)

ZO projednalo a schválilo převedení částky 6.000,- Kč na Občanské sdružení Přístav
- centrum zdravotně postižených v Poděbradech, které navštěvuje 1 dítě z naší obce.
Částka bude převedena na č.ú.0505038389/0800.
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 2/I/2010

ad6)

ZO projednalo a schválilo vyřazení inv.č. 123-Projekt KEO za 17.430,-Kč (
nahrazeno novým modulem KEO-X), vyřazení inv.č. 180-Urbanistická studie za
197.430,-Kč (nahrazeno územním plánem obce), vyřazení inv.č. 124-36-Projekt dom.
kan. Přípojek za 83.062,-Kč ( staré a již nepoužitelné, kanalizaci provedl SOJP) a
vyřazení projektu přístavba ZŠ za 49.385,-Kč ( projekt byl pořízen za účelem získání
dotace, která nebyla přiznána, škola se přistavovat nebude)
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 3/I/2010

ad7)

ZO projednalo a schválilo změnu účtování PO. Od 1.1.2010 naše PO – Základní
škola a Mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč povede účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009, §9.
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 4/I/2010

ad8)

ZO projednalo a schválilo inventarizaci veškerého majetku, závazků a pohybů
majetku obce Sokoleč k 31.12.2009
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 5/I/2010

ad9)

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 11,12,13,14 dle přílohy č. 2,
3,4,5,tohoto zápisu
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 6/I/2010

ad10) ZO projednalo výdaje na volby do EP které se konaly v roce 2009. Výdaje na tyto
volby byly o 1751,-Kč vyšší než poskytnutá dotace. ZO po projednání rozhodlo že tyto
výdaje ve výši 1751,-Kč nebude nárokovat v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2009. Tyto výdaje budou uhrazeny z rozpočtu obce.
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 7/I/2010
ad11) ZO projednalo a schválilo Vnitřní směrnici obce Sokoleč č. 15 o časovém rozlišení
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
Pro 6 hlasů.
USNESENÍ č. 8/I/2010
ad12) Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o průběhu prací na inženýrských sítích na
parcelách na PDY. Již proběhly 2 kontrolní dny na stavbě kanalizace, šachty budou
pro více RD společné, ventily budou 3“, pouze 3 RD budou mít samostatnou
šachtu,kde budou ventily 2“. Za RD pana Zápotockého je šachta, která zasahuje do
parcely, takže se bude posouvat. Dělá se projekt na elektriku, řeší se skříňky, které
budou buď na parcelách nebo tam budou jednou polovinou a budou se muset zřídit
věcná břemena.
ad13) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se směnou pozemků na parcelách na Poděbrady.
Směnnou smlouvu vypracoval JUDr Zelenka dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.
ZO směnu pozemků dle přílohy č. 6 tohoto zápisu schválilo.
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 9/I/2010

ad14) Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o průběhu prací na parcelách v lokalitě
Ohrada. Zde je potřeba udělat přeložka vysokého napětí, protože stávající zasahuje asi
do 5 parcel. Pokud by se to dávalo do země, tak cenová nabídka je na 1.508.200,-Kč a
cena za projekt 150.000,-Kč. Nabídka na posunutí sloupů zatím nebyla dodána.
K projektu kanalizace v této lokalitě starosta nemá námitek. Šachty budou pro více RD
společné, ventily budou 3“.
ad15) MS Březina zaslalo oznámení o konání plesu dne 23.1.2010 od 20.00 - 3.00 hodin
v místní Sokolovně. ZO toto oznámení bere na vědomí.
ad16) Starosta obce, pan Mráz podal žádost na výmaz zástavního práva listinou –
rozhodnutím státního orgánu –(dle § 7zákona 265/1992 Sb., v plném znění),
které vzniklo vkladem zástavní smlouvy ze dne 27.05.2004, s právními účinky vkladu
práva ke dni 03.06.2004, vklad práva zapsán pod sp. Zn. V 2418-/2004-11000.
Katastrálnímu úřadu byla předložena listina orgánu státní správy – Státní fond
životního prostředí ČR ze dne 12.01.2010 o vzdání se svého zástavního práva ze
zástavní smlouvy č. 05440211- Z4 k pozemkům: 659/8 – skupina parcel 659/8, 659/6,
659/5, 662, 659/4, 659/11, 928/2, 660, 661, 893, 914, 916/3, 916/4, 919, 920/1, 933,
934, 936, 937, a 960 ( pozemky v jednoduché evidenci – parcely původ pozemkový
katastr PK ) v katastrálním území Sokoleč. ZO bere na vědomí.
ad17) Na základě předběžné dohody, starosta obce požádal Agro Sokoleč o vydání
uvedených pozemků v lokalitě Ohrada., v k.ú Sokoleč směrem jih ( určených na
výstavbu stavebních parcel . Jedná se o parcelu:
2547 m²
vlastnila obec
p. č. 659/2
659/10
18578 m²
„
693
4211 m²
koupeno od Coufalů
695
2841 m²
směna Nejedlá
710
6492 m²
koupeno Karbusický
736/2
8448 m²
koupeno Psota
737
1513 m²
„
738/2
288 m²
vlastnila obec
739
1626 m²
směna Nejedlá
784/2
482 m²
koupeno Vomelová
784/3
1485 m²
vlastnila obec
711/8
508 m² odděleno od p.č. 781, koupeno od Vomelové
784/4
76 m²
koupeno od Kulichů
33
2436 m²
vlastnila obec
960
177 m²
„
ZO bere žádost na vědomí.

ad18) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem valné hromady SOJP, která se
konala 19.1.2010 a bylo projednáno : Rozpočet na rok 2010, sestavení inventurní
komise,výběrové řízení na zpracování geom. plánu na vložení věcných břemen a
změna stanov č. 1. ZO změnu stanov č. 1 – dodatek č.1 projednalo a schválilo.
Pro 6 hlasů.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
USNESENÍ č. 10/I/2010

ad19) Starosta obce informoval o možnosti prodeje pozemků v průmyslové zóně. ZO tuto
možnost bere na vědomí
ad20) ZO projednalo přípravné práce na stavbu vodovodu v naší obci a pověřilo starostu
obce, pana Jiřího Mráze podáním žádosti o dotaci na vodovod.
Proti 0 hlasů.
Zdržel se 0 hlasů
Pro 6 hlasů.
USNESENÍ č. 11/I/2010

ad21) Došlá pošta
- Žádost pana Šmída o umístění pouťových atrakcí- schváleno usnesení č.
56/VII/2009
- MěÚ Poděbrady-Rozhodnutí na změnu stavby před dokončením p.č. 392/15
- MěÚ Poděbrady-Výzva k účasti na kontrolní prohlídce, BF Sokoleč, přístavba
skladové haly
- MěÚ Poděbrady-Rozhodnutí na dodatečné povolení stavby garáže na p.č.392/29
- MěÚ Poděbrady- Změna územního rozhodnutí na umístění stavby na p.č. 19/1
- MěÚ Poděbrady-Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou na vodovodní síť a el.
přípojku NN
- MěÚ Poděbrady-Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému
ústnímu jednání
- MěÚ Poděbrady-Kolaudační rozhodnutí na RD na p.č. 981, 61/6
- MěÚ Poděbrady-Územní souhlas s umístěním stavby-přípojka NN pro Senior park

ad10) V diskuzi bylo projednáno shrnování sněhu Firmou Tannaco, konkrétně panem
Václavem Sixtou, který velmi obětavě celé dny kalamity projížděl obec a všechna
prostranství vyčistil. S pluhováním ulic pomohlo i Agro Sokoleč.
Dále v diskuzi vystoupil pan Miloš Čáp, kterému se nelíbí zřízení sběrného místa
vedle jeho pozemku. ZO mu doporučilo, aby napsal konkrétní žádost, jak si řešení této
situace představuje a předložil náčrtek . Po zaměření těchto pozemků se bude sběrné
místo řešit.
ad11) USNESENÍ č. 1/I/2010 až 11/I/2010 – viz. příloha č. 1 tohoto zápisu

ad12) Příští zasedání ZO bude 17.2.2010 od 19.00 hodin na Obecním úřadě v Sokolči

ad13) Závěrem starosta poděkoval za účast a pozornost a zasedání zastupitelstva obce
v 21.55 hodin ukončil.

Zapsala :Bernardová Jitka

Ověřovatelé zápisu :
Junková Eva

______________________

Řehák Miloslav

______________________

Příloha č. 1 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010

USNESENÍ
z I. zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč
konaného dne 20.1.2010 na Obecním úřadě v Sokolči
USNESENÍ č. 1/I/20 – Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
převedení neinvestičního příspěvku na provoz spolku těmto zájmovým organizacím:
ZO ČSCH Sokoleč, č.ú. 198189426/0300
12.000,-Kč
MS Březina Sokoleč, č.ú. 1987651-198/0800
10.000,-Kč
Tenis Sokoleč, č.ú. 186050830/0300
10.000,-Kč
TJ Sokol Sokoleč, č.ú. 501536399/0800
50.000,-Kč
SK Sokoleč, č.ú. 0501534-369/0800
80.000,-Kč

USNESENÍ č. 2/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
převedení částky 6.000,- Kč na Občanské sdružení Přístav - centrum zdravotně postižených
v Poděbradech, které navštěvuje 1 dítě z naší obce. Částka bude převedena na
č.ú.0505038389/0800.
USNESENÍ č. 3/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
vyřazení inv.č. 123-Projekt KEO za 17.430,-Kč ( nahrazeno novým modulem KEO-X),
vyřazení inv.č. 180-Urbanistická studie za 197.430,-Kč (nahrazeno územním plánem obce),
vyřazení inv.č. 124-36-Projekt dom. kan. Přípojek za 83.062,-Kč ( staré a již nepoužitelní,
kanalizaci provedl SOJP) a vyřazení projektu přístavba ZŠ za 49.385 ( projekt byl pořízen
za účelem získání dotace, která nebyla přiznána, škola se přistavovat nebude)

USNESENÍ č. 4/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
změnu účtování PO. Od 1.1.2010 naše PO – Základní škola a Mateřská škola letce Františka
Nováka Sokoleč povede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009, §9.

USNESENÍ č. 5/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
inventarizaci veškerého majetku, závazků a pohybů majetku obce Sokoleč k 31.12.2009
USNESENÍ č. 6/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11,12,13,14 dle přílohy č. 2 ,3,4,5,tohoto zápisu.
USNESENÍ č. 7/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
rozhodlo
že výdaje na volby do EP které se konaly v roce 2009 a byli vyšší o 1751,-Kč než dotace
nebude nárokovat v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009.
Tyto výdaje budou uhrazeny z rozpočtu obce.
USNESENÍ č. 8/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
Vnitřní směrnici obce Sokoleč č. 15 o časovém rozlišení
USNESENÍ č. 9/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
směnu pozemků dle přílohy č. 6 tohoto zápisu
USNESENÍ č. 10/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
schvaluje
změnu stanov SOJP č. 1 – dodatek č.1
USNESENÍ č. 11/I/2010 –Zastupitelstvo obce Sokoleč
pověřuje
starostu obce, pana Jiřího Mráze podáním žádosti o dotaci na vodovod.

…………………………
František D y m e š
místostarosta
vyvěšeno :
sejmuto :

22.01.2010
10.02.2010

…………………………..
Jiří M r á z
starosta obce

Příloha č. 2 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010
Rozpočtové opatření č. 11

ze dne: 20.01.2010

Par

Pol

ZPo

ú p r a v y
MD

0000
0000
0000
0000
0000

1343 000
4111 000
4116 000
4116 000
celkem:

420.00
63.00
21678.00
122839.00
145000.00

231 00 00000000 0000 1019 5222 000
Paragraf: 1019 celkem:

0.00
0.00

5000.00 Neinvestiční transfery občansk
5000.00 * Ostatní zemědělská a potr.činn

231 00 00000000 0000 1031 5163 000
Paragraf: 1031 celkem:

0.00
0.00

3302.00 Služby peněžních ústavů
3302.00 * Pěstební činnost

231 00 00000000 0000 2219 6121 000
Paragraf: 2219 celkem:

0.00
0.00

231 00 00000000 0000 3399 5175 000
231 00 00000000 0000 3399 5194 000
Paragraf: 3399 celkem:

0.00
0.00
0.00

1301.00 Pohoštění
1390.00 Věcné dary
2691.00 * Ostatní záležitost kultury, cí

231 00 00000000 0000 3722 5169 000
Paragraf: 3722 celkem:

0.00
0.00

43145.80 Nákup ostatních služeb
43145.80 * Sběr a svoz komunálních odpadů

231
231
231
231
231
231
231

5011 000
5011 000
5031 000
5031 000
5032 000
5032 000
5139 000
celkem:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231 00 00098071 0000 6114 5173 000
Paragraf: 6114 celkem:

0.00
0.00

231
231
231
231

5021 000
5139 000
5162 000
5901 000
celkem:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

231 00 00000000 0000 6310 2141 000
231 00 00000000 0000 6310 5163 000
Paragraf: 6310 celkem:

790.02
0.00
790.02

Organizace: 0633 Daň z nemovitosti
231 00 00000000 0633 0000 1511 000
Paragraf: 0000 celkem:

48305.65
48305.65

Organizace: 1301 ověřování
231 00 00000000 1301 0000 1361 000
Paragraf: 0000 celkem:

30.00
30.00

Su

AU N+Z+Uz

231
231
231
231

00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00

Org

00000000 0000
00098071 0000
33113234 0000
33513234 0000
Paragraf:

33113234 0000
33513234 0000
33113234 0000
33513234 0000
33113234 0000
33513234 0000
00000000 0000
Paragraf:

00000000 0000
00000000 0000
00000000 0000
00000000 0000
Paragraf:

3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745

6171
6171
6171
6171
6171

r o z p o č t u
DAL text

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poplatek za užívání veřejného
Neinvest.přij.transfery z všeo
Ostatní neinvestič.přijaté tra
Ostatní neinvestič.přijaté tra
*

235567.00 Budovy, haly a stavby
235567.00 * Ostatní záležitosti pozemních

17136.00
97105.00
3772.00
21372.00
1549.00
8779.00
7156.60
156869.60

Platy zaměstnanců v pracovním
Platy zaměstnanců v pracovním
Povin.pojistné na soc.zab.a př
Povin.pojistné na soc.zab.a př
Povinné pojistné na veřejné zd
Povinné pojistné na veřejné zd
Nákup materiálu jinde nezařaze
* Péče o vzhled obcí a veřejnou

63.00 Cestovné (tuzemské i zahraničn
63.00 * Volby do Parlamentu ČR

2264.00
5464.50
1605.44
-276966.84
-267632.90

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařaze
Služby telekomunikací a radiok
Nespecifikované rezervy
* Činnost místní správy

0.00 Příjmy z úroků (část)
493.00 Služby peněžních ústavů
493.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan

0.00 Daň z nemovitostí
0.00 *

0.00 Správní poplatky
0.00 *

Příloha č. 3 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010
Rozpočtové opatření č. 12

ze dne: 20.01.2010

ZPo

ú p r a v y
MD

231 00 00000000 0000 2212 6121 000
Paragraf: 2212 celkem:

0.00
0.00

231 00 00000000 0000 6171 5901 000
Paragraf: 6171 celkem:

0.00
0.00

235567.00 Nespecifikované rezervy
235567.00 * Činnost místní správy

Rozpočtové opatření: 12

0.00

0.00 * Činnost místní správy

0.00

0.00 ( rozdíl:

Su

AU N+Z+Uz

Org

Par

Pol

CELKEM:

r o z p o č t u
DAL text

-235567.00 Budovy, haly a stavby
-235567.00 * Silnice

Rozpočtová opatření celkem:

0.00 )

Příloha č. 4 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010
Rozpočtové opatření č. 13

ze dne: 20.01.2010

ZPo

ú p r a v y
MD

231 00 33113234 0000 0000 4116 000
231 00 33513234 0000 0000 4116 000
Paragraf: 0000 celkem:

2.35
-2.35
0.00

231 00 33113234 0000 3745 5011 000
231 00 33513234 0000 3745 5011 000
Paragraf: 3745 celkem:

0.00
0.00
0.00

2.35 Platy zaměstnanců v pracovním
-2.35 Platy zaměstnanců v pracovním
0.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou

Rozpočtové opatření: 13

0.00

0.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou

0.00

0.00 ( rozdíl:

Su

AU N+Z+Uz

Org

Par

Pol

CELKEM:

r o z p o č t u
DAL text

0.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
0.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
0.00 *

Rozpočtová opatření celkem:

0.00 )

Příloha č. 5 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010
Rozpočtové opatření č. 14 / 2009 Schváleno 20.1.2010
Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

VÝDAJE:
Su

1)
2)
3)
4)

AU

N+Z+Uz

231 30 00000000
231 30 00000000
Paragraf:
231 30 00000000
231 30 00000000
Paragraf:

VÝDAJE

Org

Par

0000 6112
0000 6112
6112
0000 6171
0000 6171
6171

celkem:

Pol

ZPo

původ.hodnota

5023 000
5032 000
celkem:
5032 000
5901 000
celkem:

644000.00
57000.00
701000.00
49015.00
6799530.95
6848545.95

7549545.95

změna

po změně text

29215.00
673215.00 Odměny členů zastupitelstev ob
4314.00
61314.00 Povinné pojistné na veřejné zd
33529.00 * Zastupitelstva obcí
2450.00
51465.00 Povinné pojistné na veřejné zd
-35979.00
6763551.95 Nespecifikované rezervy
-33529.00 * Činnost místní správy

0.00

Příloha č. 6 prvního zasedání Zastupitelstva obce Sokoleč konaného dne 20.1.2010
Příloha ke směnné smlouvě, kterou uzavřeli účastníci Obec Sokoleč, manželé Kazdovi a Bc
Kateřina Vomelová, která řeší zapsání zbývajících pozemků uvedených na GP č. 369012/2008 vypracovaného Ing.Ilonou Fliedrovou 19.11.2008.
Jedná se o tyto nově vzniklé parcely pod uvedeným číslem a sloučením pozemků:
Pozemek č. 392/94 o výměře celkem 816 m2 – nový vlastník obec Sokoleč
a) oddělením dílu „ h 1 „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 814 m²,
b) oddělením dílu „ I 1 „ z pozemku 458/12 ( pozemek Kazdových o výměře 2 m².
Pozemek č. 392/95 o výměře celkem 816 m2 – nový vlastník obec Sokoleč
a) oddělením dílu „ a „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 501 m2,
b) oddělením dílu „ b „ z pozemku 458/12 ( pozemek Kazdových ) o výměře 314 m2,
c) oddělením dílu „ c „ z pozemku 458/13/1 ( pozemek Vomelové ) o výměře 1 m2.
Pozemek č.392/96 o výměře celkem 816 m2 – nový vlastník manželé Kazdovi
a) oddělením dílu „ o 1 „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 1 m2,
b) oddělením dílu „ f „ z pozemku 458/12 ( pozemek Kazdových ) o výměře 156 m2,
c) oddělením dílu „ d „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 69 m2,
d) oddělením dílu „ e „ z pozemku 458/13/1 ( pozemek Vomelové ) o výměře 543 m2,
e) oddělením dílu „ m „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 47 m2.
Pozemek č. 392/101 o výměře celkem 768 m2 – nový vlastník Bc. Kateřina Vomelová
a) oddělením dílu „ n „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 484 m2,
b) oddělením dílu „ o „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 284 m2.

Pozemek č. 392/102 o výměře celkem 768 m2 – nový vlastník manželé Kazdovi
a) oddělením dílu „ h „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 608 m2,
b) oddělením dílu „ g „ z pozemku 458/12 ( pozemek Kazdových ) o výměře 152 m2,
c) oddělením dílu „ I „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 8 m2.
Pozemek č. 392/103 o výměře celkem 607 m2 – nový vlastník obec Sokoleč
a) oddělením dílu „ i „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 85 m2,
b) oddělením dílu „ j „ z pozemku 458/12 ( pozemek Kazdových ) o výměře 486 m2,
c) oddělením dílu „ k „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 36 m2.
Pozemek č. 392/105 o výměře celkem 679 m2 – nový vlastník Bc. Kateřina Vomelová
a) oddělením dílu „ t „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 247 m2,
b) oddělením dílu „ u „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 432 m2.

Pozemek č. 392/106 o výměře celkem 705 m2 – nový vlastník Bc. Kateřina Vomelová
a) oddělením dílu „ j1 „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 688 m2,
b) oddělením dílu „ k1 „ z pozemku 392/4 ( pozemek Kazdových ) o výměře 17 m2.
Pozemek č. 392/113 o výměře celkem 1076 m2 – nový vlastník manželé Kazdovi
a) oddělením dílu „ x „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 34 m2,
b) oddělením dílu „ y „ z pozemku 458/13/1 ( pozemek Vomelové ) o výměře 1028 m2,
c) oddělením dílu „ z „ z pozemku 392 ( pozemek Vomelové ) o výměře 14 m2.
Pozemek č. 392/114 o výměře celkem 790 m2 – nový vlastník Bc. Kateřina Vomelová
a) oddělením dílu „ v „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 371 m2,
b) oddělením dílu „ w „ z pozemku 458/13/1 ( pozemek Vomelové ) o výměře 419 m2.
Pozemek č. 392/15 o výměře celkem 786 m2 – nový vlastník Bc. Kateřina Vomelová
a) oddělením dílu „ m 1 „ z pozemku 458/2 ( pozemek Sokolče ) o výměře 749 m2,
b) oddělením dílu „ n 1 „ z pozemku 458/13/1 ( pozemek Vomelové ) o výměře 37 m2.

