
INFORMACE O VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV VE SLATINĚ KE DNI 14.9.2017 

Obec Slatina podala dne 18.1.2017 žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV na SFŽP. 
Dne 16.8.2017 obdržela obec Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 22 055 724 Kč 
z celkových plánovaných výdajů 34 879 397 Kč, za podmínky provozování nové kanalizace a 
ČOV obcí po dobu 10 let. 
Dále bylo požádáno dne 11.7.2017 o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.   
O její výši bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na zasedání v září 2017. 
V současné době probíhá výběrové řízení na administrátora dotací, po té bude vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV, technický dozor a BOZP. 
Po ukončení výběrových řízení proběhne v obci veřejné projednávání akce za přítomnosti 
administrátora dotací, pracovníka vodoprávního úřadu, zhotovitele, projektanta a dalších 
zodpovědných osob. O čase a místě projednávání budou občané včas informováni. 
Zahájení prací se plánuje na jaro 2018 (dle průběhu soutěže na zhotovitele). 
 
Ing. Dana Stránská 
starostka  
 
INFORMACE O VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV VE SLATINĚ KE DNI 7.3.2018 
Výběrové řízení na zhotovitele nebylo doposud vypsáno z důvodu, že Severočeská vodárenská 
společnost a.s. přišla s projektem rekonstrukce vodovodu na trase Vlastislav - Brníkov, který 
je v naší obci v souběhu s projektem kanalizace v úseku směr Sedlec - Libochovice. To 
znamená, že se hledalo řešení, jak tyto dvě akce spojit dohromady, aby se nekopala dvakrát 
obec a aby nebyla v ohrožení dotace na kanalizaci z důvodu souběhů s vodovodem. 
 
 
INFORMACE O VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV VE SLATINĚ KE DNI 18.5.2018 
 
Situace se vyřešila smlouvou s  SVS a.s Teplice tzv. „Společným zadavatelem“ na akci 
„Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina a LT098003 Slatina - rekonstrukce vodovodu. 
 
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení je rozděleno 
na dvě etapy.  
Dne 15.3.2018 byla vyhlášena I. etapa - Podání žádosti o účast ve výběrovém řízení včetně 
doložení kvalifikačních předpokladů. Do soutěže se přihlásilo 12 firem, všechny splnily 
kvalifikační předpoklady. 
Dne 18.5.2018 byla vyhlášena II. etapa - Výzva k podání cenových nabídek od firem, které 
podaly žádost o účast v soutěži. Konec lhůty pro podání cenové nabídky je 10.6.2018 v 9,00 
hod. Tento termín platí, pokud nebudou vzneseny dotazy k výkazu výměr.  
Pokud vše proběhne bez problémů, mohla by se podepsat smlouva o dílo se zhotovitelem do 
konce června. 
 
Ing. Dana Stránská 
starostka 


