
Investiční akce a opravy (nad 

100tis. Kč) realizované v roce 

2020



Výsadba zeleně před kulturním domem

Termín realizace:  
říjen 2019-květen 2020

celkové výdaje:           

328 711 Kč bez 

DPH 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně navazuje na 

kompletní rekonstrukci 

budovy Sokolovny –

Kulturního domu, v 

Kojetíně. Nová výsadba 

byla obohatila lokalitu o 

3 stromy, 289 listnatých 

keřů ve skupinových a 

liniových výsadbách, 44 

jehličnatých keřů a 675 

trvalek. 



Výsadba zeleně před kulturním domem

Termín realizace:  
říjen 2019-květen 2020

celkové výdaje:           

328 711 Kč bez 

DPH 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně navazuje na 

kompletní rekonstrukci 

budovy Sokolovny –

Kulturního domu, v 

Kojetíně. Nová výsadba 

byla obohatila lokalitu o 

3 stromy, 289 listnatých 

keřů ve skupinových a 

liniových výsadbách, 44 

jehličnatých keřů a 675 

trvalek. 



Výsadba zeleně před kulturním domem

Termín realizace:  
říjen 2019-květen 2020

celkové výdaje:           

328 711 Kč bez 

DPH 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně navazuje na 

kompletní rekonstrukci 

budovy Sokolovny –

Kulturního domu, v 

Kojetíně. Nová výsadba 

byla obohatila lokalitu o 

3 stromy, 289 listnatých 

keřů ve skupinových a 

liniových výsadbách, 44 

jehličnatých keřů a 675 

trvalek. 



Rekonstrukce bytů č. 7 a 8 Masarykovo 

náměstí 54
Termín realizace:  

leden-červen

celkové výdaje:           

444 500 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

rekonstrukce 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové 

dveře, zhotoveny nové 

omítky včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytů č. 7 a 8 Masarykovo 

náměstí 54
Termín realizace:  

leden-červen

celkové výdaje:           

444 500 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

rekonstrukce 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové 

dveře, zhotoveny nové 

omítky včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytů č. 7 a 8 Masarykovo 

náměstí 54
Termín realizace:  

leden-červen

celkové výdaje:           

444 500 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

rekonstrukce 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové 

dveře, zhotoveny nové 

omítky včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytu č. 18 DPS E. Beneše

Termín realizace:  
únor-duben

celkové výdaje:           
249 222 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 
rekonstrukce, jejíž 
realizace vedla k 
možnosti bezbariérového 
užívání jednotky. 
Provedena byla zejména 
rekonstrukce 
elektroinstalace, vody a 
kanalizace, výměna vany 
za sprchový kout včetně 
zařizovacích předmětů, 
nalepení obkladů a 
dlažby v sociálním 
zařízení a kuchyni. Dále 
byla vyměněna 
podlahová krytina, 
vyměněny interiérové 
dveře, zhotoveny nové 
omítky včetně výmalby a 
osazená nová 
kuchyňská linka.



Rekonstrukce bytu č. 18 DPS E. Beneše

Termín realizace:  
únor-duben

celkové výdaje:           
249 222 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 
rekonstrukce, jejíž 
realizace vedla k 
možnosti bezbariérového 
užívání jednotky. 
Provedena byla zejména 
rekonstrukce 
elektroinstalace, vody a 
kanalizace, výměna vany 
za sprchový kout včetně 
zařizovacích předmětů, 
nalepení obkladů a 
dlažby v sociálním 
zařízení a kuchyni. Dále 
byla vyměněna 
podlahová krytina, 
vyměněny interiérové 
dveře, zhotoveny nové 
omítky včetně výmalby a 
osazená nová 
kuchyňská linka.



Rekonstrukce bytu č. 18 DPS E. Beneše

Termín realizace:  
únor-duben

celkové výdaje:           
249 222 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 
rekonstrukce, jejíž 
realizace vedla k 
možnosti bezbariérového 
užívání jednotky. 
Provedena byla zejména 
rekonstrukce 
elektroinstalace, vody a 
kanalizace, výměna vany 
za sprchový kout včetně 
zařizovacích předmětů, 
nalepení obkladů a 
dlažby v sociálním 
zařízení a kuchyni. Dále 
byla vyměněna 
podlahová krytina, 
vyměněny interiérové 
dveře, zhotoveny nové 
omítky včetně výmalby a 
osazená nová 
kuchyňská linka.



Zateplení objektu DPS J. Peštuky

Termín realizace:  

březen-srpen

celkové výdaje:           

6 548 781Kč bez DPH

Město Kojetín (4 407 625 Kč), 

IROP (2 141 156 Kč)

Dodavatel: HMS -

REAL s.r.o.

Popis akce:         
Předmětem této 

investiční akce bylo 

především zateplení 

obvodového pláště celé 

budovy a převážné části 

stropů v 1. podzemním 

podlaží, dále výměna 

stávajících konstrukcí 

zábradlí, vadných 

parapetových plechů, 

úprava hromosvodu a 

bezbariérového přístupu 

hlavního vchodu. Na celý 

objekt byla následně 

nanesena nová fasádní 

barva a v okolí 

provedeny terénní 

úpravy. 



Zateplení objektu DPS J. Peštuky

Termín realizace:  

březen-srpen

celkové výdaje:           

6 548 781Kč bez DPH

Město Kojetín (4 407 625 Kč), 

IROP (2 141 156 Kč)

Dodavatel: HMS -

REAL s.r.o.

Popis akce:         
Předmětem této 

investiční akce bylo 

především zateplení 

obvodového pláště celé 

budovy a převážné části 

stropů v 1. podzemním 

podlaží, dále výměna 

stávajících konstrukcí 

zábradlí, vadných 

parapetových plechů, 

úprava hromosvodu a 

bezbariérového přístupu 

hlavního vchodu. Na celý 

objekt byla následně 

nanesena nová fasádní 

barva a v okolí 

provedeny terénní 

úpravy. 



Zateplení objektu DPS J. Peštuky

Termín realizace:  

březen-srpen

celkové výdaje:           

6 548 781Kč bez DPH

Město Kojetín (4 407 625 Kč), 

IROP (2 141 156 Kč)

Dodavatel: HMS -

REAL s.r.o.

Popis akce:         
Předmětem této 

investiční akce bylo 

především zateplení 

obvodového pláště celé 

budovy a převážné části 

stropů v 1. podzemním 

podlaží, dále výměna 

stávajících konstrukcí 

zábradlí, vadných 

parapetových plechů, 

úprava hromosvodu a 

bezbariérového přístupu 

hlavního vchodu. Na celý 

objekt byla následně 

nanesena nová fasádní 

barva a v okolí 

provedeny terénní 

úpravy. 



Zateplení objektu DPS J. Peštuky

Termín realizace:  

březen-srpen

celkové výdaje:           

6 548 781Kč bez DPH

Město Kojetín (4 407 625 Kč), 

IROP (2 141 156 Kč)

Dodavatel: HMS -

REAL s.r.o.

Popis akce:         
Předmětem této 

investiční akce bylo 

především zateplení 

obvodového pláště celé 

budovy a převážné části 

stropů v 1. podzemním 

podlaží, dále výměna 

stávajících konstrukcí 

zábradlí, vadných 

parapetových plechů, 

úprava hromosvodu a 

bezbariérového přístupu 

hlavního vchodu. Na celý 

objekt byla následně 

nanesena nová fasádní 

barva a v okolí 

provedeny terénní 

úpravy. 



Výsadba dřevin v areálu dětského hřiště v ulici 

Svatopluka Čecha
Termín realizace:  

duben–listopad

celkové výdaje:           

350 584 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně řeší prostor mezi 

bytovými domy po 

výstavbě dětského hřiště 

na sídlišti „JIH“. V rámci 

uvedeného bylo 

vysazeno 7 stromů, 

prostor byl doplněn 555 

keři jak v liniových 

výsadbách živých plotů, 

tak i ve skupinových 

výsadbách. Byl založen 

nový trávník o výměře 

715 m2. 



Výsadba dřevin v areálu dětského hřiště v ulici 

Svatopluka Čecha
Termín realizace:  

duben–listopad

celkové výdaje:           

350 584 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně řeší prostor mezi 

bytovými domy po 

výstavbě dětského hřiště 

na sídlišti „JIH“. V rámci 

uvedeného bylo 

vysazeno 7 stromů, 

prostor byl doplněn 555 

keři jak v liniových 

výsadbách živých plotů, 

tak i ve skupinových 

výsadbách. Byl založen 

nový trávník o výměře 

715 m2. 



Výsadba dřevin v areálu dětského hřiště v ulici 

Svatopluka Čecha
Termín realizace:  

duben–listopad

celkové výdaje:           

350 584 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídelní 

zeleně řeší prostor mezi 

bytovými domy po 

výstavbě dětského hřiště 

na sídlišti „JIH“. V rámci 

uvedeného bylo 

vysazeno 7 stromů, 

prostor byl doplněn 555 

keři jak v liniových 

výsadbách živých plotů, 

tak i ve skupinových 

výsadbách. Byl založen 

nový trávník o výměře 

715 m2. 



Oprava venkovní kanalizace BD Palackého 371

Termín realizace:  

červen-červenec

celkové výdaje:           

138 383 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Stávající venkovní 

přípojka o průměru 200 

mm vlivem sedání 

podloží vykazovala, dle 

provedeného 

monitoringu propady, ve 

kterých se zadržovaly 

splašky z objektu. V 

rámci opravy byla v 

hloubce cca 2m 

provedena výměna 

venkovní propadlé 

přípojky v délce 9m před 

objektem a dopojení 

nové sběrné šachty ve 

sklepním prostoru. Do 

této sběrné šachty bylo 

svedeno 5 ks stávajících 

kanalizačních stoupaček. 



Výměna střešní krytiny objektu restaurace –

občerstvení na koupališti
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:           

158 570 Kč bez DPH

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce:          
V loňském roce město 

evidovalo zvýšený počet 

zatečení do objektu 

restaurace koupaliště, a 

to zejména v souvislosti 

se silnými větry 

doprovázenými 

přívalovými dešti. Na 

základě těchto 

skutečností byla 

provedena celková 

výměna původní střešní 

krytiny za celoplošný 

falcovaný plech, a to 

včetně nového 

oplechování atik a 

komínů. 



Výměna střešní krytiny objektu restaurace –

občerstvení na koupališti
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:           

158 570 Kč bez DPH

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce:          
V loňském roce město 

evidovalo zvýšený počet 

zatečení do objektu 

restaurace koupaliště, a 

to zejména v souvislosti 

se silnými větry 

doprovázenými 

přívalovými dešti. Na 

základě těchto 

skutečností byla 

provedena celková 

výměna původní střešní 

krytiny za celoplošný 

falcovaný plech, a to 

včetně nového 

oplechování atik a 

komínů. 



Rekonstrukce bytu č. 4 bytového domu 

Palackého 371
Termín realizace:  

červenec-září

celkové výdaje:           

475 993 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

kompletní rekonstrukce, 

zejména 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové a 

vchodové dveře, 

zhotoveny nové omítky 

včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytu č. 4 bytového domu 

Palackého 371
Termín realizace:  

červenec-září

celkové výdaje:           

475 993 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

kompletní rekonstrukce, 

zejména 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové a 

vchodové dveře, 

zhotoveny nové omítky 

včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytu č. 4 bytového domu 

Palackého 371
Termín realizace:  

červenec-září

celkové výdaje:           

475 993 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

kompletní rekonstrukce, 

zejména 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové a 

vchodové dveře, 

zhotoveny nové omítky 

včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Rekonstrukce bytu č. 4 bytového domu 

Palackého 371
Termín realizace:  

červenec-září

celkové výdaje:           

475 993 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:          
V bytě byla provedena 

kompletní rekonstrukce, 

zejména 

elektroinstalace, vody a 

kanalizace včetně 

zařizovacích předmětů, 

nalepení obkladů a 

dlažby v sociálním 

zařízení a kuchyni. Dále 

byla vyměněna 

podlahová krytina, 

vyměněny interiérové a 

vchodové dveře, 

zhotoveny nové omítky 

včetně výmalby a 

osazená nová 

kuchyňská linka se 

spotřebiči.



Výsadba dřevin na ulici Kuzníkova

Termín realizace:  

červenec-listopad

celkové výdaje:           

108 397 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídlení 

zeleně se vztahuje na 

plochu před bytovým 

domem v ulici 

Kuzníkova, č.p. 1172. 

Odumřelá keřová 

výsadba byla nahrazena 

41 ks nových živých 

plotů a 31 ks zakrslých 

solitérních keřů. Do 

kompozice byly 

přisazeny 2 malokorunné

listnaté stromy. Místo 

bylo obohaceno 181 

kvetoucími trvalkami. Z 

důvodů malé plochy byl 

původní trávník 

nahrazen posypem z 

kačírku. 



Výsadba dřevin na ulici Kuzníkova

Termín realizace:  

červenec-listopad

celkové výdaje:           

108 397 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Projekt realizace sídlení 

zeleně se vztahuje na 

plochu před bytovým 

domem v ulici 

Kuzníkova, č.p. 1172. 

Odumřelá keřová 

výsadba byla nahrazena 

41 ks nových živých 

plotů a 31 ks zakrslých 

solitérních keřů. Do 

kompozice byly 

přisazeny 2 malokorunné

listnaté stromy. Místo 

bylo obohaceno 181 

kvetoucími trvalkami. Z 

důvodů malé plochy byl 

původní trávník 

nahrazen posypem z 

kačírku. 



Nátěr oken a dveří objektu radnice

Termín realizace:  

srpen-září

celkové výdaje:           

198 505 Kč bez DPH

Dodavatel: malířství 

Šipoš s.r.o

Popis akce:          
V rámci uvedené akce 

se jednalo o vnější nátěr 

všech oken a dveří 

včetně rámů a zárubní 

objektu radnice. 

Vybroušením byl 

částečně odstraněn 

původní nátěr a 

proveden třívrstvý 

lazurovací nátěr.



Odstranění vlhkosti místností I. PP objektu 

DDM
Termín realizace:  
říjen-prosinec 

celkové výdaje:           
111 605 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Místnosti keramických 
dílen z přední části 
objektu a skladu 
materiálu ze dvora 
vykazovaly na 
obvodových zdech 
dlouhodobou vlhkost. 
Tyto byly po celé délce 
odkopány, a to cca 2,5 m 
pod úroveň vnějšího 
terénu. Poté byly na 
vnější zeď v celém 
rozsahu aplikovány pásy 
nopové hydroizolace s 
geotextilií, dále 
přepojeny stávající 
svody dešťové 
kanalizace. Výkopy 
zasypány nenasákavou 
zeminou s postupným 
hutněním. Na přední 
straně budovy byla zpět 
navrácena betonová 
dlažba.



Odstranění vlhkosti místností I. PP objektu 

DDM
Termín realizace:  
říjen-prosinec 

celkové výdaje:           
111 605 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Místnosti keramických 
dílen z přední části 
objektu a skladu 
materiálu ze dvora 
vykazovaly na 
obvodových zdech 
dlouhodobou vlhkost. 
Tyto byly po celé délce 
odkopány, a to cca 2,5 m 
pod úroveň vnějšího 
terénu. Poté byly na 
vnější zeď v celém 
rozsahu aplikovány pásy 
nopové hydroizolace s 
geotextilií, dále 
přepojeny stávající 
svody dešťové 
kanalizace. Výkopy 
zasypány nenasákavou 
zeminou s postupným 
hutněním. Na přední 
straně budovy byla zpět 
navrácena betonová 
dlažba.



Oprava vstupů do objektu Sladovní 1309

Termín realizace:  
listopad-prosinec

celkové výdaje:             

138 130 Kč bez DPH

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Původní 

keramická dlažba na 

venkovních schodech a 

podestách před vchody 

do bytového domu byla 

popraskaná a poničená, 

hrozilo nebezpečí úrazu. 

Stávající dlažba byla 

odsekána a nalepena 

nová dlažba z 

keramických 

protiskluzných obkladů 

TAURUS.



Rozšíření sestavy kolumbária na hřbitově 

v Kojetíně
Termín realizace:  
listopad-prosinec

Celkové výdaje:             

151 552 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: 
Osazením dalšího bloku 

kolumbária byla 

navýšena kapacita pro 

uložení o 15 míst. Jedná 

se o třetí sestavu 

umístěnou na hřbitově. 

V rámci uvedené 

instalace bylo 

provedeno umístění 

urnových boxů CHARON 

za stávající dvě sestavy, 

tedy naproti vstupu do 

smuteční obřadní síně.



Dobudování výjezdu ze sběrného dvora v 

Kojetíně
Termín realizace:  
listopad

Celkové výdaje:             
289 968 Kč bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: 
Investiční akce spočívala 
v provedení dobudování 
vjezdu v zadní části 
Sběrného dvora s 
výjezdem na. Pro 
zvýšení bezpečnosti při 
výjezdu na místní 
komunikaci, ulice 
Družstevní, který je 
veden chodník na ul. 
Družstevní, byl 
nainstalován 
zpomalovací retardér v 
těsné blízkosti místa 
křížení výjezdu a 
chodníku. Ze stejného 
důvodu bylo na chodníku 
nainstalováno výstražné 
dopravní značení, 
doplněné dodatkovou 
tabulkou s nápisem 
„výjezd vozidel“.



Odstranění zdi ul. Dudíkova

Termín realizace:  
prosinec 

Celkové výdaje:             

117 597 bez DPH

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Realizací 

výše uvedeného byla 

odstraněna zeď mezi 

budovou č.p. 1248 a 

bývalou kotelnou u 

budovy č.p. 1247 (nyní 

herna ping-pongu). O 

odstranění bylo 

rozhodnuto zejména s 

ohledem na technický 

stav zdiva a současně 

probíhající rekonstrukci 

budovy herny ping-

pongu, na níž byla zeď 

nalepena V 

nadcházejícím období, 

po dokončení 

rekonstrukce herny bude 

území osazeno okrasnou 

výsadbou.



Děkuji za pozornost


