
Investiční akce a opravy (nad 

100tis. Kč) realizované v roce 

2019



Rekonstrukce bytů č. 5, 7, 14, 20, 22 v budově 

DPS na náměstí Dr. E. Beneše 
Termín realizace:  

leden-listopad

celkové výdaje:           

1 112 226 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Ve všech případech byla 

provedena kompletní 

rekonstrukce bytových 

prostor, tedy elektro 

instalace, vody, odpadů, 

omítek, obkladů. 

Současně s rekonstrukcí 

byla vyměněna 

kuchyňská sestava. 



Rekonstrukce bytů č. 5, 7, 14, 20, 22 v budově 

DPS na náměstí Dr. E. Beneše 
Termín realizace:  

leden-listopad

celkové výdaje:           

1 112 226 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Ve všech případech byla 

provedena kompletní 

rekonstrukce bytových 

prostor, tedy elektro 

instalace, vody, odpadů, 

omítek, obkladů. 

Současně s rekonstrukcí 

byla vyměněna 

kuchyňská sestava. 



Rekonstrukce bytů č. 5, 7, 14, 20, 22 v budově 

DPS na náměstí Dr. E. Beneše 
Termín realizace:  

leden-listopad

celkové výdaje:           

1 112 226 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Ve všech případech byla 

provedena kompletní 

rekonstrukce bytových 

prostor, tedy elektro 

instalace, vody, odpadů, 

omítek, obkladů. 

Současně s rekonstrukcí 

byla vyměněna 

kuchyňská sestava. 



Dětské hřiště Kojetín „Jih“

Termín realizace:  

březen-prosinec

celkové výdaje:           

4 389 799 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Vybudování dětského 

hřiště především pro děti 

do 12-ti let, skládající se 

z pískoviště s herními 

prvky, bludiště, hradu a 

kreslící tabule. Všechny 

prvky jsou vyhotoveny v 

kombinaci dřeva (akát, 

modřín, borovice) a 

nerezu. 



Dětské hřiště Kojetín „Jih“

Termín realizace:  

březen-prosinec

celkové výdaje:           

4 389 799 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Vybudování dětského 

hřiště především pro děti 

do 12-ti let, skládající se 

z pískoviště s herními 

prvky, bludiště, hradu a 

kreslící tabule. Všechny 

prvky jsou vyhotoveny v 

kombinaci dřeva (akát, 

modřín, borovice) a 

nerezu. 



Dětské hřiště Kojetín „Jih“

Termín realizace:  

březen-prosinec

celkové výdaje:           

4 389 799 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Vybudování dětského 

hřiště především pro děti 

do 12-ti let, skládající se 

z pískoviště s herními 

prvky, bludiště, hradu a 

kreslící tabule. Všechny 

prvky jsou vyhotoveny v 

kombinaci dřeva (akát, 

modřín, borovice) a 

nerezu. 



Klimatizace v objektu MŠ Hanusíkova

Termín realizace:  

duben

celkové výdaje:           

111 231 Kč

Dodavatel: Pavel 

Reimer, klimatizace 

Holešov

Popis akce:         
Dodávka a montáž 2 ks 

vnitřních a 2 ks vnějších 

klimatizačních jednotek 

do dvou tříd v 2.NP 

mateřské školy. 



Klimatizace v objektu MŠ Hanusíkova

Termín realizace:  

duben

celkové výdaje:           

111 231 Kč

Dodavatel: Pavel 

Reimer, klimatizace 

Holešov

Popis akce:         
Dodávka a montáž 2 ks 

vnitřních a 2 ks vnějších 

klimatizačních jednotek 

do dvou tříd v 2.NP 

mateřské školy. 



Klimatizace v objektu radnice 

Termín realizace:  

květen-červen

celkové výdaje:           

158 570 Kč

Dodavatel: Jan 

Pekař, klimatizace a 

chlazení Chropyně

Popis akce:         
Dodávka a montáž 5 ks 

vnitřních a 2 ks vnějších 

klimatizačních jednotek 

do kanceláří finančního 

odboru v 2.NP budovy 

radnice. 



Klimatizace v objektu radnice 

Termín realizace:  

květen-červen

celkové výdaje:           

158 570 Kč

Dodavatel: Jan 

Pekař, klimatizace a 

chlazení Chropyně

Popis akce:         
Dodávka a montáž 5 ks 

vnitřních a 2 ks vnějších 

klimatizačních jednotek 

do kanceláří finančního 

odboru v 2.NP budovy 

radnice. 



Demolice domu č.p. 88, ul. Tyršova

Termín realizace:  

květen-červenec

celkové výdaje:           

927 017 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Účelem akce bylo 

odstranění stavby domu 

čp. 88 na ulici Tyršova. 

Po kompletní demolici 

domu a odvozu suti byl 

vzniklý pozemek srovnán 

a bylo vybudováno 

provizorní oplocení, 

které brání vstupu 

nepovolaným osobám.



Demolice domu č.p. 88, ul. Tyršova

Termín realizace:  

květen-červenec

celkové výdaje:           

927 017 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce:         
Účelem akce bylo 

odstranění stavby domu 

čp. 88 na ulici Tyršova. 

Po kompletní demolici 

domu a odvozu suti byl 

vzniklý pozemek srovnán 

a bylo vybudováno 

provizorní oplocení, 

které brání vstupu 

nepovolaným osobám.



Výmalba zámečku Kovalovice

Termín realizace:  

květen-červen

celkové výdaje:             

149 919 Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: V rámci 

udržovacích prací byla 

provedena výmalba 

převážné většiny prostor 

zámečku v Kovalovicích, 

jednalo se především o 

vstupní chodbu, 

schodiště, sál a sociální 

zázemí. 



Výmalba zámečku Kovalovice

Termín realizace:  

květen-červen

celkové výdaje:             

149 919 Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: V rámci 

udržovacích prací byla 

provedena výmalba 

převážné většiny prostor 

zámečku v Kovalovicích, 

jednalo se především o 

vstupní chodbu, 

schodiště, sál a sociální 

zázemí. 



Výměna folie v malém bazénu koupaliště

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:          

567 490 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Před 

zahájením koupací 

sezóny bylo zjištěno 

rozsáhlé poškození 

folie malého bazénu na 

koupališti. Dle 

konzultace s 

dodavatelem byl 

zvolen postup celkové 

výměny, a to zejména z 

důvodů, že v rámci 

lokálních oprav by 

nebylo možné zaručit 

těsnost opravovaných 

míst. 



Výměna folie v malém bazénu koupaliště

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:          

567 490 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Před 

zahájením koupací 

sezóny bylo zjištěno 

rozsáhlé poškození 

folie malého bazénu na 

koupališti. Dle 

konzultace s 

dodavatelem byl 

zvolen postup celkové 

výměny, a to zejména z 

důvodů, že v rámci 

lokálních oprav by 

nebylo možné zaručit 

těsnost opravovaných 

míst. 



Výměna folie v malém bazénu koupaliště

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:          

567 490 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Před 

zahájením koupací 

sezóny bylo zjištěno 

rozsáhlé poškození 

folie malého bazénu na 

koupališti. Dle 

konzultace s 

dodavatelem byl 

zvolen postup celkové 

výměny, a to zejména z 

důvodů, že v rámci 

lokálních oprav by 

nebylo možné zaručit 

těsnost opravovaných 

míst. 



Rekonstrukce měření a regulace plynové 

kotelny Sever II
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:          

562 162 Kč 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Z důvodů 

vysoké poruchovosti, 

nedostupnosti a vysoké 

ceně náhradních 

komponentů 

stávajícího systému 

realizovalo město 

Kojetín kompletní 

rekonstrukci měření a 

regulace uvedené 

kotelny. Součástí nově 

osazených prvků je 

mimo jiné i možnost 

kotelnu regulovat 

pomocí dálkového 

přenosu dat.



Rekonstrukce měření a regulace plynové 

kotelny Sever II
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:          

562 162 Kč 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Z důvodů 

vysoké poruchovosti, 

nedostupnosti a vysoké 

ceně náhradních 

komponentů 

stávajícího systému 

realizovalo město 

Kojetín kompletní 

rekonstrukci měření a 

regulace uvedené 

kotelny. Součástí nově 

osazených prvků je 

mimo jiné i možnost 

kotelnu regulovat 

pomocí dálkového 

přenosu dat.



Úprava měření tepla v kotelně Sever I., 

Sever II. a na ul. Nová
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:          

529 789 Kč 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Na základě 

požadavku kontroly 

Energetického 

regulačního úřadu bylo 

v souladu se zákonem 

č.458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání 

a výkonu státní správy 

v energetických 

odvětvích provedeno 

osazení zařízení pro 

měření vyrobené 

tepelné energie, pro 

centrální přípravu 

teplé vody na zdroji a 

výstupu, kde se 

doposud využívala 

metoda výpočtu.



Úprava měření tepla v kotelně Sever I., 

Sever II. a na ul. Nová
Termín realizace:  

červen-srpen

celkové výdaje:          

529 789 Kč 

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Na základě 

požadavku kontroly 

Energetického 

regulačního úřadu bylo 

v souladu se zákonem 

č.458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání 

a výkonu státní správy 

v energetických 

odvětvích provedeno 

osazení zařízení pro 

měření vyrobené 

tepelné energie, pro 

centrální přípravu 

teplé vody na zdroji a 

výstupu, kde se 

doposud využívala 

metoda výpočtu.



Předlažba chodníku Mateřská škola 

Kojetín - Hanusíkova
Termín realizace:  

červenec-srpen

celkové výdaje:          

157 283 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: 

Předláždění chodníku 

uvnitř areálu mateřské 

školy, úseku o velikosti 

cca 60 m2 mezi 

budovou školky a 

hracími prvky. Stávající 

chodník svým 

technickým stavem 

neumožňoval bezpečný 

pohyb dětí. Položení 

nové zámkové dlažby 

bylo provedeno včetně 

výměny podloží a 

obrub po obou stranách 

chodníku.



Výměna střešní krytiny na objektu 

bytového domu č.p. 1309, ul. Sladovní
Termín realizace:     

září-listopad

celkové výdaje:           

1 457 374 Kč

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce: Vzhledem 

ke špatnému stavu 

krytiny a intenzivnímu 

zatékání do nájemních 

bytů byla provedena 

výměna střešní krytiny 

na většinové části 

předmětného objektu, 

konkrétně na obou 

stranách pravého křídla 

budovy z pohledu ulice 

a na obou stranách 

středního traktu s 

výjimkou věže. 

Stávající krytina byla 

nahrazena 

profilovaným plechem.



Výměna střešní krytiny na objektu 

bytového domu č.p. 1309, ul. Sladovní
Termín realizace:     

září-listopad

celkové výdaje:           

1 457 374 Kč

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce: Vzhledem 

ke špatnému stavu 

krytiny a intenzivnímu 

zatékání do nájemních 

bytů byla provedena 

výměna střešní krytiny 

na většinové části 

předmětného objektu, 

konkrétně na obou 

stranách pravého křídla 

budovy z pohledu ulice 

a na obou stranách 

středního traktu s 

výjimkou věže. 

Stávající krytina byla 

nahrazena 

profilovaným plechem.



Výměna střešní krytiny na objektu 

bytového domu č.p. 1309, ul. Sladovní
Termín realizace:     

září-listopad

celkové výdaje:           

1 457 374 Kč

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce: Vzhledem 

ke špatnému stavu 

krytiny a intenzivnímu 

zatékání do nájemních 

bytů byla provedena 

výměna střešní krytiny 

na většinové části 

předmětného objektu, 

konkrétně na obou 

stranách pravého křídla 

budovy z pohledu ulice 

a na obou stranách 

středního traktu s 

výjimkou věže. 

Stávající krytina byla 

nahrazena 

profilovaným plechem.



Rozšíření parkoviště ul. Hanusíkova

Termín realizace:  

říjen

celkové výdaje:       

377 415 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukcí 

parkoviště došlo k 

rozšíření kapacity 

stávajícího parkoviště 

o celkem 16 

parkovacích míst, 

které byly umístěny 

ve směru k budově 

základní umělecké 

školy, v místě travnaté 

plochy před areálem 

Mateřské školy na ulici 

Hanusíkova. 

Parkoviště bylo 

provedeno z šedé 

zámkové dlažby.



Rozšíření optického kabelu města, dopojení 

objektů ZŠ Svatopluka Čecha a Polikliniky
Termín realizace:  

listopad-prosinec

celkové výdaje:       

307 071 Kč

Dodavatel: VlachStav-

výstavba SEK s.r.o.

Popis akce: Účelem 

uvedené akce bylo 

dopojení budov ZŠ Sv. 

Čecha a Polikliniky na 

stávající vedení 

městského optického 

kabelu včetně 

provedení vnitřních 

rozvodů a dopojení 

kamer městského 

kamerového 

dohlížecího systému.



Rozšíření optického kabelu města, dopojení 

objektů ZŠ Svatopluka Čecha a Polikliniky
Termín realizace:  

listopad-prosinec

celkové výdaje:       

307 071 Kč

Dodavatel: VlachStav-

výstavba SEK s.r.o.

Popis akce: Účelem 

uvedené akce bylo 

dopojení budov ZŠ Sv. 

Čecha a Polikliniky na 

stávající vedení 

městského optického 

kabelu včetně 

provedení vnitřních 

rozvodů a dopojení 

kamer městského 

kamerového 

dohlížecího systému.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:          

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení 

areálu a skluzavky 

kamikadze.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:          

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení 

areálu a skluzavky 

kamikadze.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:       

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení 

areálu a skluzavky 

kamikadze.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:       

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení a 

osvětlení areálu a 

skluzavky kamikadze.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:       

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení a 

osvětlení areálu a 

skluzavky kamikadze.
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pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky. 

V r. 2019 byla 

dokončena výstavba 

kempu (11 chatek, 

zázemí), oplocení a 

osvětlení areálu a 

skluzavky kamikadze.



Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště
Termín realizace:  

květen 2018-červenec 

2019

celkové výdaje:       

33 075 804 Kč (bez 

DPH)

Dodavatel: : Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Akce byla 

rozdělena do dvou 

etap. V r. 2018 byla 

realizována výstavba 

teplovodu, 

rekonstrukce objektu 

stravování a výstavba 

areálu s posilovacími, 

balančními a 
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Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: 
květen 2018 – srpen 
2019

Investiční náklady:           
62 824 431 Kč (bez 
DPH)

Dodavatel: Ptáček –
pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Kompletní 
rekonstrukce budovy, 
zejména střechy 
včetně části krovů, 
svislých konstrukcí 
(podřezání, 
hydroizolace, nové 
omítky, částečná 
výměna oken a dveří), 
dále instalace nové 
vzduchotechniky s 
rekuperací, divadelní 
techniky, vnitřních 
vestavných prvků 
(bary, obložení, rolety, 
skládací stěny) a 
pořízení vybavení 
(vybavení přípravny 
jídla, barů, sálu a 
přísálí).
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