
Realizované investiční 

akce v roce 2022
MĚSTO KOJETÍN



Výstavba infrastruktury, demolice a úprava 

území Obora – III. etapa zemní práce a kácení 

dřevin

 Termín realizace 11/2021-06/2022

 Investiční náklady 1 717 576 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: V předmětné třetí etapě úpravy území bylo provedeno navýšení terénu 

rozhrnutím navezené zeminy tak, aby se lokalita dále nenacházela v záplavovém území 

řeky Moravy. Navezeno bylo cca 26 000 m3 zeminy. Dále bylo provedeno dle projektové 

dokumentace kácení jehličnatých a listnatých stromů, vyřezání a prořez invazivních 

porostů, včetně štěpkování, pro účel zpětného použití materiálu.
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Naučná stezka Biocentrum Kojetín

 Termín realizace 02-06/2022 

 Investiční náklady 2 254 269 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín, očekává se dotace z Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve 

výši 1 135 988 Kč) 

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Naučná stezka začíná uvítacím panelem u dětského hřiště „Loď“. Vede 

okolo rybníka Na hrázi, v severní části odbočuje přes místní komunikaci do areálu 

Biocentra okolo vodních tůní a lagun. Poté se vrací po levém břehu rybníka Na hrázi k 

výchozímu stanovišti. Naučná stezka obsahuje celkem 8 stanovišť (zastavení) a úvodní 

informační panel. Stanoviště mají zpevněnou mlatovou úpravu povrchu, stanoviště v 

areálu Biocentra jsou osazena volně v terénu.
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Zateplení středního zadního traktu bytového 

domu Sladovní 1309

 Termín realizace 04-10/2022

 Investiční náklady 2 333 571 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel Oldřich Vaculík, Kojetín

 Popis akce: V rámci realizace akce bylo provedeno zateplení středního traktu ve dvorní 

části objektu. Barevné řešení fasády bylo provedeno dle stávajících odstínů omítek 

objektu. K záměru bylo přistoupeno na základě výskytu vlhkosti vnitřních obvodových zdí, 

která vzniká díky smíšenému zdivu a rozdílu venkovních a vnitřních teplot. Po dohodě s 

ornitology byly do zateplovacího systému umístěny 4 sady hnízd pro rorýse se 16 vletovými

otvory.
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Výměna střešní krytiny bytového domu 

Sladovní 1309 IV. Etapa

 Termín realizace 05-06/2022

 Investiční náklady 451 502 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel Miroslav Chalánek, Měrovice nad Hanou

 Popis akce: Jednalo se o výměnu staré eternitové vlnité krytiny, která byla na mnoha 

místech porušena a docházelo k zatékání do bytů a do půdních prostor. Byla tak 

realizována poslední 4. etapa výměny střešní krytiny, a to na zadním středním traktu 

budovy. Místo stávající eternitové krytiny byly instalovány plechové šablony, včetně lokální 

výměny parotěsné fólie a střešních latí.
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Výměna oken střed. zadního traktu bytového 

domu Sladovní 1309

 Termín realizace 06-07/2022

 Investiční náklady 416 292 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín 

 Dodavatel V Okno s.r.o., Kroměříž-Skaštice 

 Popis akce: V rámci realizace akce „Zateplení středního traktu bytového domu Sladovní 

1309“ byla provedena i výměna stávajících nefunkčních dřevěných oken za plastová 

okna. Stávající Eurookna vykazovala velké netěsnosti včetně rámů, dle odborného 

posouzení je nebylo možno seřizovat. Celkem bylo vyměněno 15 ks oken. Při montáži byly 

obvodové spáry rámů opatřeny parotěsnými a paropropustnými páskami, poté ve 

špaletách a ostění zednicky zapraveny do zateplovacího kontaktního systému.
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Rozšíření kolumbária – hřbitov Kojetín

 Termín realizace 02-09/2022

 Investiční náklady 256 278 Kč s DPH Kč

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Jedná se o modulární skladebnou sestavu 15 boxů kolumbária CHARON II. (5 

x 3 ks nad sebou) s označením „Sestava D“ včetně okrasného květináče v provedení z 

teracovápence, štěrku a mramoru. Součástí boxů jsou: 1x žulová deska, spojovací 

materiál, dilatační kostička, 2x okrasné nerezové šrouby. Do boxu lze uložit až 5 ks uren s 

přístupem z jedné strany. Jedná se v pořadí již o 4 sestavu 15 boxů. 
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Demolice RD čp. 102 ul. Svatopluka Čecha

Demolice RD čp. 103 ul. Kroměřížská

 Termín realizace 03-06/2022

 Investiční náklady RD čp. 102: 1 961 467 Kč s DPH

RD čp. 103: 2 473 359 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Záměrem Města Kojetín bylo v r. 2022 odstranění rodinných domů, konkrétně 
domu č.p. 102 na ulici Svatopluka Čecha, čp. 103 na ulici Kroměřížská, a to z důvodu jejich 
nevyhovujícího technického stavu, a také se tyto budovy staly nebezpečnými pro osoby 
pohybující v jejich okolí. Pozemky, jež vznikly výše uvedenou demolicí budou buďto využity k 
umístění veřejného prostranství, nebo nabídnuty k odkupu třetím osobám. Realizace spočívala v 
demolici obou domů včetně hospodářských budov. V prvé fázi bylo provedeno vyklizení 
objektů od komunálního odpadu. Dále byly odstraněny střešní krytiny (odstranění a uložení 
nebezpečného materiálu Azbest dle PD, předpisů a ČSN), střešní konstrukce krovů, obvodové a 
nosné zdi včetně vnitřních příček. Dále byly odstraněny základové konstrukce a pasy, včetně 
odpojení objektů od inženýrských sítí, dle projektové dokumentace. Odebraný a vybouraný 
materiál byl uložen na skládku, roztříděn dle odpadových kategorií a recyklován. Po odstranění 
objektů byly vzniklé plochy urovnány zeminou a zkultivovány. Vzniklé pozemky byly z uliční části 
oploceny.
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Rekonstrukce bytu č. 4 DPS Dr. E. Beneše

 Termín realizace 07-10/2022

 Investiční náklady 312 630 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Provedením stavebních úprav došlo k obnově a současně k zajištění 
možnosti plně bezbariérového užívání již 10 bytu v budově DPS Dr. E. Beneše. Důvodem 
plánované rekonstrukce byl především nevyhovující technický stav starých vnitřních 
rozvodů, kde byla velká míra opotřebení veškerých interiérových prvků. V rámci 
uvedených investic byly provedeny zejména výměny podlahových krytin, nové omítky, 
elektroinstalace, záměna vany za prostornější sprchový kout a výměny ostatních 
zařizovacích předmětů. Sociální zařízení bylo obloženo novými keramickými obklady a 
dlažbou. Po dokončení prací byly provedeny nové výmalby a nátěry. Po dokončení byly 
provedeny revize nových elektrorozvodů.
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Oprava a nátěr fasády objektu DPS Stan. 

Masara

 Termín realizace 05-06/2022

 Investiční náklady 665 297 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel Radek Stískal, Kyselovice

 Popis akce: V rámci předmětné akce byla provedena oprava popraskaných a 
nesoudržných částí stávajících škrábaných omítek, oprava dřevěného podbití a 
oplechování atik. Nátěr fasády byl proveden standardním postupem, tedy očištěním 
fasády tlakovou vodou, penetrační nátěr, nátěr s přísadou proti řasám a houbám, 2x 
vrchní nátěr Weber silikonový. Dále byla provedena montáž výztužné perlinky do stěrky 
nového soklu objektu, vrchní nátěr Marmolit jemný. Po dokončení prací na fasádě byla 
provedena oprava okapového chodníku z betonové dlažby, včetně štěrkopískového 
podkladu. Akce byla realizována z důvodu nevyhovujícího stavu stávající fasády. Lokálně 
docházelo k průsaku vody za tenkovrstvou omítku, což způsobovalo degradaci stávajícího 
zateplovacího systému.
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Výměna fólií plaveckého a rekreačního 

bazénu na koupališti

 Termín realizace 01-06/2022

 Investiční náklady 6 019 641 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Předmětem uvedené akce byla zejména výměna folií ve velkém 
(plaveckém) a středním (rekreačním) bazénu včetně výměny napouštěcích trysek a 
provedení oprav stěn a dna bazénu po odstranění folie. V roce 2020 Město evidovalo 
první sdělení provozovatele TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. o drobných závadách bazénových 
fólií, které byly ihned odstraněny. Následně v roce 2021 avizoval provozovatel z důvodu 
opotřebovanosti nutnost výměny fólií a napouštěcích trysek v obou bazénech, tedy v 
plaveckém a rekreačním bazénu. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné bazénové fólie 
byly od roku 2006 každoročně v provozu a jsou na hranici „životnosti“, byla nutná jejich 
výměna, a to včetně souvisejících stavebních úprav.
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Demolice RD čp. 107 ul. Kroměřížská

Demolice RD čp. 108 ul. Kroměřížská

 Termín realizace 12/2021-05/2022

 Investiční náklady RD čp. 107: 1 348 168 Kč s DPH 

RD čp. 108: 1 854 100 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o

 Popis akce: Záměrem Města Kojetín bylo v letech 2021-2022 odstranění rodinných domů čp. 
107 a 108 na ulici Kroměřížská, a to z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu. Realizace 
spočívala v demolici obou rodinných domů. V prvé fázi bylo provedeno vyklizení objektů od 
komunálního odpadu. Dále byly odstraněny střešní krytiny, střešní konstrukce krovů, obvodové a 
nosné zdi včetně vnitřních příček. Dále byly odstraněny základové konstrukce a pasy, včetně 
odpojení objektů od inženýrských sítí, dle projektové dokumentace. Odebraný a vybouraný 
materiál byl uložen na skládku, roztříděn dle odpadových kategorií a zrecyklován. Po odstranění 
objektů byly vzniklé plochy urovnány zeminou a zkultivovány. Vzniklé pozemky byly z uliční části 
oploceny.
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Rekonstrukce chodníku ulice Kroměřížská

 Termín realizace 05-09/2022

 Investiční náklady 8 602 286 Kč s DPH (dotace 4 034 942 Kč s DPH)

 Financování Město Kojetín, Státní fond dopravní infrastruktury

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: V rámci investiční akce na ulici Kroměřížská byla provedena kompletní 

rekonstrukce chodníku, kde byla provedena výměna stávající dlažby za novou, výměna 

betonových obrub, a to včetně stávajícího podloží. Současně s uvedenou stavbou byla 

realizována další, související investiční akce, a to výměna veřejného osvětlení, včetně 

svítidel a kabelového vedení.
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Kabelové vedení a lampy VO, ul. Kroměřížská 

– II. Etapa

 Termín realizace 05-09/2022

 Investiční náklady 1 029 020 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: V rámci investiční akce na ulici Kroměřížská v Kojetíně, byla realizovaná 

výstavba nového kabelového vedení s umístěním 10 kusů nových sloupů veřejného 

osvětlení, a to včetně svítidel. Toto zařízení nahradilo stávající veřejné osvětlení, které bylo 

demontováno. Délka nového kabelového vedení je cca 330 m. Tato investiční akce 

navazovala na I. etapu pokládky kabelového vedení, výměnu sloupů a svítidel, která byla 

realizována v roce 2021.
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Rekonstrukce chodníku na ulici Rumunská

 Termín realizace 09-10/2022

 Investiční náklady 2 099 047 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Na ulici Rumunská byla provedena kompletní rekonstrukce chodníku, kde 

byla provedena výměna stávající dlažby za novou, výměna betonových obrub, a to 

včetně stávajícího podloží. Současně s uvedenou stavbou byla realizována další, 

související investiční akce, a to výměna veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelového 

vedení.
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Kabelové vedení a lampy VO, ulice Rumunská

 Termín realizace 09-10/2022

 Investiční náklady 936 882 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Spolu s investiční akcí Rekonstrukce chodníku na ulici Rumunská, byla 

provedena další investiční akce, a to pokládka nového kabelového vedení s umístěním 9 

kusů nových sloupů veřejného osvětlení, a to včetně svítidel. Toto zařízení nahradilo 

stávající veřejné osvětlení, které bylo demontováno. Délka nového kabelového vedení je 

cca 256 m.
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Cyklostezka kolem Alberta

 Termín realizace 05-08/2022

 Investiční náklady 3 168 468 Kč s DPH (dotace 2 000 617 Kč s DPH)

 Financování Město Kojetín, Státní fond dopravní infrastruktury

 Dodavatel DELTA Polkovice s.r.o. 

 Popis akce: V rámci investiční akce na Tržním náměstí a Olomoucké ulici, kolem 

obchodního řetězce Albert, byla provedena kompletní rekonstrukce stávajícího chodníku, 

která spočívala ve změně chodníku na dělenou stezku pro chodce a cyklisty, včetně 

přechodu pro chodce.
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Rozšíření parkovacích stání v ul. Družstevní v 

Kojetíně

 Termín realizace 09-10/2022

 Investiční náklady 1 131 216 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Mezi bytovými domy č.p. 1303-4 a 1305-6 došlo v rámci investiční akce k 

rozšíření stávající parkovací plochy, kterou byla zvýšena kapacita o 10 parkovacích míst, z 

toho 1 místo je vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. K 

vyhrazenému stání je nově vybudována jednopruhová obousměrná příjezdová 

komunikace, která je napojena na stávající komunikaci, stejně tak i nově vybudovaný 

chodník, který je napojen na stávající chodník. Parkovací plocha je provedena z drenážní 

dlažby (vsakovací), příjezdová komunikace a chodník jsou provedeny ze zámkové dlažby 

s odvodem dešťových vod do vsakovací jámy.
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Digitální úřední deska

 Termín realizace 09-11/2022

 Investiční náklady 574 434 Kč s DPH   

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: V rámci investiční akce došlo k pořízení a montáži digitální úřední desky, 

která je umístěna na Masarykově náměstí u informačních tabulí. Spolu s pořízením, kde 

byly provedeny výkopy, montáž přívodního elektrického kabelu a chráničky optického 

kabelu, zafouknutí optických vláken a přesunutí stávajících tabulí.
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Předlažba (oprava) chodníku Popůvky

 Termín realizace 10/2022

 Investiční náklady 688 719 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Jedná se o předlažbu stávajícího chodníku u hřiště v Popůvkách. V rámci 

této akce došlo k výměně stávající dlažby za novou, zámkovou.
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Předlažba (oprava) chodníku Kovalovice

 Termín realizace 11/2022

 Investiční náklady 255 066 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Jedná se o předlažbu stávajícího chodníku od zámečku po objekt č.p. 25 v 

Kovalovicích. V rámci této akce došlo k výměně stávající dlažby za novou, zámkovou.
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Parkovací stání Kroměřížská

 Termín realizace 10/2022

 Investiční náklady 945 872 Kč s DPH 

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce: Jedná se o novostavbu parkovacích ploch před objektem Měšťanského 

pivovaru, kde je celkem 8 parkovacích míst (z toho 1 pro vozidlo přepravující osobu ZTP) a 

2 parkovací místa před objektem č.p. 111, na ulici Kroměřížská. Parkovací místa jsou 

provedena z drenážní dlažby (vsakovací), místo pro osobu ZTP je provedeno ze zámkové 

dlažby.
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Cyklostezka Kojetín – Tovačov

 Termín realizace 08-12/2021

 Investiční náklady 16 355 372 Kč s DPH, dotace 12 062 600 Kč s DPH

 rok 2021: 14 961 876 Kč s DPH, dotace 11 786 949 Kč s DPH 

 rok 2022: 1 393 496 Kč s DPH, dotace 275 651 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín, dotace, Státní fond dopravní infrastruktury

 Dodavatel SWIETELSKY stavební s r.o.

 Popis akce: Předmětem investiční akce bylo vybudování nové cyklistické stezky na 
zpevněné hrázi podél řeky Moravy ve směru na Tovačov, a to od mostu Dr. Šíleného po 
hranice katastrálního území Kojetína v celkové délce 1327 m. Součásti stavby byla i 
úprava stávajících nezpevněných napojení polních cest a sjezdů k břehům řeky Moravy v 
recyklátu. Z hlediska užívání, jde o stezku s povrchem úpravy z asfaltového betonu 
určenou pro bezmotorovou dopravu, tj. pro cyklisty s maximální rychlostí do 20 km/hod., 
ale s povoleným vstupem chodců.
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Rekonstrukce kotelny K3 ulice Nová

 Termín realizace 06-12/2022

 Investiční náklady 16 171 884 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín

 Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 Popis akce Jednalo se zejména o demontáž původní technologie včetně kouřovodů. 

Po provedení stavebních úprav byla pro vytápění provedena instalace 3 ks 

kondenzačních kotlů včetně nových kouřovodů a pro ohřev vody instalace 2 ks plynových 

kotlů včetně kouřovodů. Dále byla provedena kompletní výměna armatur v topných 

rozvodech kotelny, nové zabezpečovací zařízení pro detekci plynu, CO2 a požáru. Vše 

bylo provedeno dle platných ČSN a ES ErP 2016. Důvodem pro provedení rekonstrukce a 

výše uvedených prací bylo zjištění kontroly o porušování nově nastavených emisních 

norem při spalování, jež jsou stanoveny příslušným právním předpisem.
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POSKYTNUTÍ NFV PRO CSS Kojetín p.o. na 

pořízení 2 hybridních automobilů, včetně 

vybavení

 Termín realizace 07-11/2022

 Investiční náklady 2 130 616 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín + dotace 1 887 981,30 Kč s DPH

 Dodavatel Autosalon Kromexim spol. s r.o.

 Popis akce Hlavním cílem projektu byl nákup vozidel a pomůcek pro výkon 

pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství poskytovaných Centrem 

sociálních služeb Kojetín p.o.
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Pořízení automobilů pro účely poskytování 

sociální služby Kojetín

 Termín realizace 06-12/2022

 Investiční náklady 1 856 335,63 Kč s DPH

 Financování Město Kojetín + dotace 1 488 038 Kč s DPH

 Dodavatel SAMOHÝL MOTOR a.s.

 Popis akce Účelem projektu bylo pořízení dvou automobilů pro zajištění mobility a 

dostupnosti pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství „Poradna pro 

seniory“, které Centrum sociálních služeb poskytuje. Na základě výběrového řízení byla 

vybrána společnost SAMOHÝL MOTOR a.s., provoz SAMOHÝL ZLÍN, která automobily 

dodala. Realizací projektu došlo nejen k rozšíření vozového parku pro poskytování 

zaregistrovaných sociálních služeb, ale i ke zvýšení kvality služeb poskytovaných Centrem 

sociálních služeb Kojetín p. o. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským 

fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
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Pořízení mobilního pódia pro kulturní akce 

Kojetína

 Termín realizace 06/2022

 Investiční náklady 997 935,40 Kč s DPH

 Financování 677 935,40 č Město Kojetín + 320 tis. Kč dotace z OLK

 Dodavatel Šiba s.r.o. Černošice

 Popis akce Hlavním cílem projektu bylo pořízení mobilního pódia se zastřešením 

umístěné na vlečném zařízení za automobil. Princip je založen na velmi jednoduché a 

rychlé manipulaci s celým systémem v průběhu jeho stavby a demontáže. Pódium bude 

využito při pořádání venkovních kulturních, společenských a sportovních akcí v Kojetíně, 

místních částech Popůvky, Kovalovice a v obcích mikroregionu Střední Haná. Pořízení 

mobilního pódia přinese divákům a posluchačům příjemnější prožitky z kulturních akcí, 

samotným účinkujícím hlavně bezpečnost a určité pohodlí a komfort.
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Děkuji za pozornost

 prezentace pro zasedání zastupitelstva města konaného 31.01.2023

 z podkladů odboru VŽPD a FO zpracoval Jiří Stav, tajemník MěÚ
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