Splašková kanalizace ve Slatině - závěrečná informace - leden 2021
Vážení občané,
výstavba splaškové kanalizace a ČOV ve Slatině je ukončena. Dne 16.12.2020 proběhla
kolaudace kanalizace a ČOV byla dána do zkušebního provozu. Kolaudace ČOV proběhne do
konce srpna 2021, po vyhodnocení zkušebního provozu.
K dnešnímu dni je napojeno na novou splaškovou kanalizaci 119 nemovitostí. Na dotaci
vyplatila obec majitelům napojených nemovitostí 568 388 Kč. Pouze 3 obydlené nemovitosti
nejsou dosud napojeny. Je to velký úspěch a děkujeme občanům, že přistupovali k napojení
svých nemovitostí s takovou důsledností a odpovědností a také za trpělivost se stavbou
samotnou.
ČOV nám nyní pracuje bezvadně, vzorky vyčištěné vody na odtoku splňují všechny normy pro
vypouštění odpadních vod.
Jak nám bude nadále splašková kanalizace a ČOV sloužit záleží na každém z nás. Pokud se
budete řídit podmínkami pro odvádění splaškových vod, které jste obdrželi při podpisu
smlouvy, nebudou se nám zvedat náklady na stočné.
Abychom ušetřili za elektřinu spotřebovanou na ČOV a tím snížili náklady na její provoz,
plánujeme instalaci solárních panelů pro potřeby ČOV. Na tuto akci bude podána žádost o
dotaci z OPŽP a dofinancování spoluúčasti obce bude realizováno z programu „Kotlíkovek“.
V případě získání dotace bude fotovoltaický systém prakticky „zadarmo“.

Informace o skutečné ceně
Cena smluvní (vysoutěžená)
Cena skutečná (dle dodatku č. 3 ke SoD)
Rozdíl v ceně včetně DPH

33 475 907,87 Kč bez DPH
40 505 848,52 Kč včetně DPH
34 469 543,76 Kč bez DPH
41 708 147,95 Kč včetně DPH
1 202 299,43 Kč

Získané dotace a příspěvky:
Dotace z OPŽP
22 055 724 Kč
Dotace z Ústeckého kraje
4 800 000 Kč
Příspěvek Severočeské vodárenské společnosti a.s.
1 209 651 Kč
Celkem
28 065 375 Kč
Spoluúčast obce na celou akci činí 13 642 773 Kč, které dofinancovala ze svých prostředků
našetřených z minulých let. Obec byla na konci roku 2020 zcela bez dluhů a disponovala
volnými prostředky ve výši 2 857 082 Kč.

