
Investiční akce a opravy (nad 

100tis. Kč) realizované v roce 

2018



Rekonstrukce Obřadní síně radnice 

Kojetín
Termín realizace:  

leden-únor

celkové výdaje:           

1 946 885 Kč

Dodavatel: Tomáš 

Janoušek, stavební 

práce Oldřich Vaculík, 

Arbyd CZ s.r.o. Arnošt 

Petružela, 

Popis akce:         
Rekonstrukce spočívala 

v osazení rastrového 

stropu na snížený 

sádrokartonový podhled, 

v osazení obložení stěny 

zakrývající stávající 

topná tělesa, v úpravě 

lunety okna a výmalbě 

celého prostoru. Obřadní 

síň byla vybavena 

novým nábytkem (45 ks 

křesel a 10 ks židlí) 

včetně stolu pro 

oddávajícího, 

ozvučovací technikou a 

novými dekoračními 

prvky. 
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Záklopy obkladů stěn v objektu Sportovní haly v 

Kojetíně

Termín realizace:  

březen

celkové výdaje:             

149 914 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Z důvodu 

zabránění zapadávání 

míčů za dřevěné 

obložení stěn sportovní 

haly bylo přistoupeno 

k zaklopení tohoto 

obložení po celém 

obvodu haly, a to za 

použití OSB desek. Celá 

akce byla realizována 

pomocí pojízdné 

montážní plošiny, neboť 

předmětné práce byly 

prováděny ve výšce 

cca11 m



Výmalba v objektu VIC – knihovny, kancelář knihovny,

schodiště, sociální zařízení a kancelář centra VIC

Termín realizace:  

květen - červen

celkové výdaje:          

104 040 Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Stávající 

malba stěn v 

prostorách VIC byla na 

mnoha místech 

poničena a zašlá, a to 

mimo jiné vlivem 

zatečení vadnou 

střechou, nebo 

okapovými svody. Proto 

bylo přistoupeno k 

výmalbě, včetně 

lokálních oprav omítek 

a tmelení.



Výmalba v objektu VIC – knihovny, kancelář knihovny,

schodiště, sociální zařízení a kancelář centra VIC

Termín realizace:  

květen - červen

celkové výdaje:          

104 040 Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Stávající 

malba stěn v 

prostorách VIC byla na 

mnoha místech 

poničena a zašlá, a to 

mimo jiné vlivem 

zatečení vadnou 

střechou, nebo 

okapovými svody. Proto 

bylo přistoupeno k 

výmalbě, včetně 

lokálních oprav omítek 

a tmelení.



Výmalba v objektu VIC – knihovny, kancelář knihovny,

schodiště, sociální zařízení a kancelář centra VIC

Termín realizace:  

květen - červen

celkové výdaje:          

104 040 Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Stávající 

malba stěn v 

prostorách VIC byla na 

mnoha místech 

poničena a zašlá, a to 

mimo jiné vlivem 

zatečení vadnou 

střechou, nebo 

okapovými svody. Proto 

bylo přistoupeno k 

výmalbě, včetně 

lokálních oprav omítek 

a tmelení.



Oprava podlahy po zatečení v učebně 104 ZŠ Nám. Míru          

v Kojetíně

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:       

235 857 ,- Kč

Dodavatel: Oldřich 

Vaculík

Popis akce: Pod 

stávající podlahu 

učebny zatekla voda z 

prasklého odpadního 

potrubí. Vlhkost 

zůstala ve skladbě 

podlahy, kde nasákly 

vrstvy izolační vaty. Z 

toho důvodu bylo 

přistoupeno k celkové 

výměně 

znehodnocené tepelné 

izolace, nosné 

konstrukce podlahy, 

záklopu a podlahové 

krytiny.
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Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně
Termín realizace:  

červen 2017 – červen 

2018

celkové výdaje:            

22 459 330 Kč               

(8 mil Kč dotace 

Olomouckého kraje)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o., 

Arnošt Petružela,

Popis akce: V rámci 

rekonstrukce bylo 

přistoupeno k celkové 

přestavbě stávající 

budovy, zejména tedy 

přezdění příček z 

akusticky 

nepropustného zdiva, 

oprava střechy včetně 

výměny části nosné 

konstrukce, instalace 

nových rozvodů vody, 

elektřiny, topného 

systému a 

vzduchotechniky. V 

prostoru dvora byl 

přistavěn koncertní sál s 

moderním ozvučením, 

akustikou a osvětlením, 

a dále opraven venkovní 

archiv. 
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oprava střechy včetně 

výměny části nosné 

konstrukce, instalace 

nových rozvodů vody, 

elektřiny, topného 

systému a 

vzduchotechniky. V 

prostoru dvora byl 

přistavěn koncertní sál s 

moderním ozvučením, 

akustikou a osvětlením, 

a dále opraven venkovní 

archiv. 



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně - výsadby 

a předlažby

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:       

312 995 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: V 

návaznosti na 

dokončení 

rekonstrukce budovy 

ZUŠ byla realizována 

okrasná výsadba 

dřevin a zeleně, a 

položení dlažby před 

budovou a ve dvorním 

traktu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně - výsadby 

a předlažby

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:       

312 995 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: V 

návaznosti na 

dokončení 

rekonstrukce budovy 

ZUŠ byla realizována 

okrasná výsadba 

dřevin a zeleně, a 

položení dlažby před 

budovou a ve dvorním 

traktu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně - výsadby 

a předlažby

Termín realizace:  

červen

celkové výdaje:       

312 995 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: V 

návaznosti na 

dokončení 

rekonstrukce budovy 

ZUŠ byla realizována 

okrasná výsadba 

dřevin a zeleně, a 

položení dlažby před 

budovou a ve dvorním 

traktu.



Rekonstrukce chodníku Palackého ulice

Termín realizace:   

únor – červen

Investiční náklady:      

1 557 482 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: V rámci 

akce „Rekonstrukce 

chodníku Palackého 

ulice“, která byla 

navazující akcí na 

pokládku teplovodního 

kanálu, byla 

provedena celková 

rekonstrukce chodníku  

po křižovatku s ul. 

Družstevní, včetně 

výměny stávajícího 

podloží, betonových 

obrub a částečného 

vyrovnání nivelety



Rekonstrukce chodníku Palackého ulice

Termín realizace:   

únor – červen

Investiční náklady:      

1 557 482 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: V rámci 

akce „Rekonstrukce 

chodníku Palackého 

ulice“, která byla 

navazující akcí na 

pokládku teplovodního 

kanálu, byla 

provedena celková 

rekonstrukce chodníku  

po křižovatku s ul. 

Družstevní, včetně 

výměny stávajícího 

podloží, betonových 

obrub a částečného 

vyrovnání nivelety



Rekonstrukce chodníku Palackého ulice

Termín realizace:   

únor – červen

Investiční náklady:      

1 557 482 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: V rámci 

akce „Rekonstrukce 

chodníku Palackého 

ulice“, která byla 

navazující akcí na 

pokládku teplovodního 

kanálu, byla 

provedena celková 

rekonstrukce chodníku  

po křižovatku s ul. 

Družstevní, včetně 

výměny stávajícího 

podloží, betonových 

obrub a částečného 

vyrovnání nivelety



Rekonstrukce chodníku Palackého ulice

Termín realizace:   

únor – červen

Investiční náklady:      

1 557 482 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: V rámci 

akce „Rekonstrukce 

chodníku Palackého 

ulice“, která byla 

navazující akcí na 

pokládku teplovodního 

kanálu, byla 

provedena celková 

rekonstrukce chodníku  

po křižovatku s ul. 

Družstevní, včetně 

výměny stávajícího 

podloží, betonových 

obrub a částečného 

vyrovnání nivelety



Rekonstrukce ZŠ Kojetín nám Míru – montáž termatexových

akustických podhledů a LED světel v učebnách č.116, 212 a 

214. 

Termín realizace: 

červenec 

Investiční náklady:   

295 444,- Kč (ZŠ 

Kojetín nám. Míru)

Dodavatel: Oldřich 

Vaculík

Popis akce:

Renovace učeben 

spočívá ve snížení 

stávajících stropů 

závěsnou konstrukcí, 

osazenou čtvercovými 

akustickými 

termatexovými

podhledovými deskami 

doplněnými 

vestavnými led svítidly. 

Úpravou je dosažena 

lepší akustika a 

svítivost ve třídě, 

včetně úspory el. 

energie.



Výměna plechové střešní krytiny ZŠ Sladovní 

392 v Kojetíně

Termín realizace: 

červenec

Investiční náklady:    

209 996,- Kč

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce: Jednalo 

se o poslední etapu 

výměny plechové 

falcované střešní 

krytiny včetně 

oplechování na tomto 

objektu. Předchozí 

etapy proběhly v r. 

2016 a 2017 



Výměna plechové střešní krytiny ZŠ Sladovní 

392 v Kojetíně

Termín realizace: 

červenec

Investiční náklady:    

209 996,- Kč

Dodavatel: Miroslav 

Chalánek

Popis akce: Jednalo 

se o poslední etapu 

výměny plechové 

falcované střešní 

krytiny včetně 

oplechování na tomto 

objektu. Předchozí 

etapy proběhly v r. 

2016 a 2017 



Výmalba společných prostor, 

v objektu DPS J. Peštuky v Kojetíně

Termín realizace: 

srpen

Investiční náklady:    

251 110 Kč

Dodavatel: Malířství 

Šipoš s.r.o.

Popis akce: Po 

dohodě s vedením 

DPS bylo přistoupeno 

k výmalbě všech 

společných prostor, 

včetně chodeb a obou 

schodišť. V rámci 

výmalby byl mimo jiné 

proveden také nátěr 

omyvatelného soklu 

všech stěn společných 

prostor. 



Výmalba společných prostor, 

v objektu DPS J. Peštuky v Kojetíně

Termín realizace: 

srpen

Investiční náklady:    

251 110 Kč

Dodavatel: Malířství 

Šipoš s.r.o.

Popis akce: Po 

dohodě s vedením 

DPS bylo přistoupeno 

k výmalbě všech 

společných prostor, 

včetně chodeb a obou 

schodišť. V rámci 

výmalby byl mimo jiné 

proveden také nátěr 

omyvatelného soklu 

všech stěn společných 

prostor. 



Rekonstrukce Tržní náměstí 

Termín realizace: 

květen - srpen

Investiční náklady:  

731 847 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

celé investiční akce, která 

je navazující na akci 

„Rekonstrukce chodníků 

Kojetín - II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše“ realizované 

v roce 2017, je 

rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. V 

rámci stavby byla tedy 

rozšířena stávající 

komunikace, předlážděn 

chodník od náměstí dr. E. 

Benše po ulici Přerovská, 

dále byl proveden protlak 

pod krajskou komunikací 

pro natažení optického 

kabelu a kabelu veřejného 

osvětlení mezi ul. Mlýnská 

a Tržním náměstím, 

vyměněny 2 ks stávajících 

lamp veřejného osvětlení a 

osazeny 2 ks nových lamp 

pro osvětlení přechodu pro 

chodce.



Rekonstrukce Tržní náměstí 

Termín realizace: 

květen - srpen

Investiční náklady:  

731 847 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

celé investiční akce, která 

je navazující na akci 

„Rekonstrukce chodníků 

Kojetín - II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše“ realizované 

v roce 2017, je 

rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. V 

rámci stavby byla tedy 

rozšířena stávající 

komunikace, předlážděn 

chodník od náměstí dr. E. 

Benše po ulici Přerovská, 

dále byl proveden protlak 

pod krajskou komunikací 

pro natažení optického 

kabelu a kabelu veřejného 

osvětlení mezi ul. Mlýnská 

a Tržním náměstím, 

vyměněny 2 ks stávajících 

lamp veřejného osvětlení a 

osazeny 2 ks nových lamp 

pro osvětlení přechodu pro 

chodce.



Rekonstrukce Tržní náměstí 

Termín realizace: 

květen - srpen

Investiční náklady:  

731 847 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

celé investiční akce, která 

je navazující na akci 

„Rekonstrukce chodníků 

Kojetín - II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše“ realizované 

v roce 2017, je 

rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. V 

rámci stavby byla tedy 

rozšířena stávající 

komunikace, předlážděn 

chodník od náměstí dr. E. 

Benše po ulici Přerovská, 

dále byl proveden protlak 

pod krajskou komunikací 

pro natažení optického 

kabelu a kabelu veřejného 

osvětlení mezi ul. Mlýnská 

a Tržním náměstím, 

vyměněny 2 ks stávajících 

lamp veřejného osvětlení a 

osazeny 2 ks nových lamp 

pro osvětlení přechodu pro 

chodce.



Rekonstrukce Tržní náměstí 

Termín realizace: 

květen - srpen

Investiční náklady:  

731 847 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

celé investiční akce, která 

je navazující na akci 

„Rekonstrukce chodníků 

Kojetín - II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše“ realizované 

v roce 2017, je 

rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. V 

rámci stavby byla tedy 

rozšířena stávající 

komunikace, předlážděn 

chodník od náměstí dr. E. 

Benše po ulici Přerovská, 

dále byl proveden protlak 

pod krajskou komunikací 

pro natažení optického 

kabelu a kabelu veřejného 

osvětlení mezi ul. Mlýnská 

a Tržním náměstím, 

vyměněny 2 ks stávajících 

lamp veřejného osvětlení a 

osazeny 2 ks nových lamp 

pro osvětlení přechodu pro 

chodce.



Rekonstrukce Tržní náměstí 

Termín realizace: 

květen - srpen

Investiční náklady:  

731 847 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

celé investiční akce, která 

je navazující na akci 

„Rekonstrukce chodníků 

Kojetín - II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše“ realizované 

v roce 2017, je 

rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. V 

rámci stavby byla tedy 

rozšířena stávající 

komunikace, předlážděn 

chodník od náměstí dr. E. 

Benše po ulici Přerovská, 

dále byl proveden protlak 

pod krajskou komunikací 

pro natažení optického 

kabelu a kabelu veřejného 

osvětlení mezi ul. Mlýnská 

a Tržním náměstím, 

vyměněny 2 ks stávajících 

lamp veřejného osvětlení a 

osazeny 2 ks nových lamp 

pro osvětlení přechodu pro 

chodce.



Rekonstrukce plynové kotelny DPS St. Masara

Termín realizace:     

září

Investiční náklady:  

683 790 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Plynová 

kotelna byla již v minulém 

roce vyhodnocena revizním 

technikem jako 

nevyhovující. V rámci 

rekonstrukce byla 

provedena výměna 

plynových kotlů včetně 

spalinových cest, 

centrálního ohřívače teplé 

vody a měření a regulace 

systému. 



Rekonstrukce plynové kotelny DPS St. Masara

Termín realizace:     

září

Investiční náklady:  

683 790 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Plynová 

kotelna byla již v minulém 

roce vyhodnocena revizním 

technikem jako 

nevyhovující. V rámci 

rekonstrukce byla 

provedena výměna 

plynových kotlů včetně 

spalinových cest, 

centrálního ohřívače teplé 

vody a měření a regulace 

systému. 



Městský optický kabel - rozšíření

Termín realizace: 

březen - říjen

Investiční náklady:  

514 809 Kč

Dodavatel: Helemik

s.r.o., Karel Vlach 

Popis akce: Jedná se o 

rozšíření zemních rozvodů 

městského optického 

kabelu včetně dopojení 

některých objektů ve 

vlastnictví města. V r. 2018 

byly plně zrealizovány 

úseky ZŠ nám. Míru –

Gymnázium, nám. Dr. E. 

Beneše – Koupaliště. Tyto 

úseky byly propojeny s 

budovou radnice. Dále pak 

položeny ochranné trubky 

pro vedení optického 

kabelu v úseku Gymnázium 

– Poliklinika a v ul. 

Kuzníkova. 



Městský optický kabel - rozšíření

Termín realizace: 

březen - říjen

Investiční náklady:  

514 809 Kč

Dodavatel: Helemik

s.r.o., Karel Vlach 

Popis akce: Jedná se o 

rozšíření zemních rozvodů 

městského optického 

kabelu včetně dopojení 

některých objektů ve 

vlastnictví města. V r. 2018 

byly plně zrealizovány 

úseky ZŠ nám. Míru –

Gymnázium, nám. Dr. E. 

Beneše – Koupaliště. Tyto 

úseky byly propojeny s 

budovou radnice. Dále pak 

položeny ochranné trubky 

pro vedení optického 

kabelu v úseku Gymnázium 

– Poliklinika a v ul. 

Kuzníkova. 



Městský optický kabel - rozšíření

Termín realizace: 

březen - říjen

Investiční náklady:  

514 809 Kč

Dodavatel: Helemik

s.r.o., Karel Vlach 

Popis akce: Jedná se o 

rozšíření zemních rozvodů 

městského optického 

kabelu včetně dopojení 

některých objektů ve 

vlastnictví města. V r. 2018 

byly plně zrealizovány 

úseky ZŠ nám. Míru –

Gymnázium, nám. Dr. E. 

Beneše – Koupaliště. Tyto 

úseky byly propojeny s 

budovou radnice. Dále pak 

položeny ochranné trubky 

pro vedení optického 

kabelu v úseku Gymnázium 

– Poliklinika a v ul. 

Kuzníkova. 



Městský optický kabel - rozšíření

Termín realizace: 

březen - říjen

Investiční náklady:  

514 809 Kč

Dodavatel: Helemik

s.r.o., Karel Vlach 

Popis akce: Jedná se o 

rozšíření zemních rozvodů 

městského optického 

kabelu včetně dopojení 

některých objektů ve 

vlastnictví města. V r. 2018 

byly plně zrealizovány 

úseky ZŠ nám. Míru –

Gymnázium, nám. Dr. E. 

Beneše – Koupaliště. Tyto 

úseky byly propojeny s 

budovou radnice. Dále pak 

položeny ochranné trubky 

pro vedení optického 

kabelu v úseku Gymnázium 

– Poliklinika a v ul. 

Kuzníkova. 



Oprava, čištění a nátěry klempířských prvků DDM 

Kojetín

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:  

113 985 Kč

Dodavatel: Radek 

Stískal, RADEXA

Popis akce: Jednalo se o 

vyčištění okapů, svodů, 

parapetních plechů, opravu 

a výměnu zrezivělých, nebo 

poškozených částí a jejich 

nátěr. V rámci nátěrů byla 

ošetřena také ocelová 

konstrukce před hlavním 

vchodem do objektu.



Oprava, čištění a nátěry klempířských prvků DDM 

Kojetín

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:  

113 985 Kč

Dodavatel: Radek 

Stískal, RADEXA

Popis akce: Jednalo se o 

vyčištění okapů, svodů, 

parapetních plechů, opravu 

a výměnu zrezivělých, nebo 

poškozených částí a jejich 

nátěr. V rámci nátěrů byla 

ošetřena také ocelová 

konstrukce před hlavním 

vchodem do objektu.



Oprava, čištění a nátěry klempířských prvků DDM 

Kojetín

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:  

113 985 Kč

Dodavatel: Radek 

Stískal, RADEXA

Popis akce: Jednalo se o 

vyčištění okapů, svodů, 

parapetních plechů, opravu 

a výměnu zrezivělých, nebo 

poškozených částí a jejich 

nátěr. V rámci nátěrů byla 

ošetřena také ocelová 

konstrukce před hlavním 

vchodem do objektu.



Oprava, čištění a nátěry klempířských prvků DDM 

Kojetín

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:  

113 985 Kč

Dodavatel: Radek 

Stískal, RADEXA

Popis akce: Jednalo se o 

vyčištění okapů, svodů, 

parapetních plechů, opravu 

a výměnu zrezivělých, nebo 

poškozených částí a jejich 

nátěr. V rámci nátěrů byla 

ošetřena také ocelová 

konstrukce před hlavním 

vchodem do objektu.



Okrasná výsadba části ulice Palackého v Kojetíně

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:      

322 934 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

realizace byla okrasná 

výsadba části ulice Palackého, 

mezi vozovkou a nově 

vybudovaným chodníkem v 

délce 243 m. Výsadba byla 

složena z rostlin nenáročných 

na vláhu a kvalitu zeminy, a 

současně odolných proti 

vlivům plynoucím z blízkosti 

automobilové dopravy. Zeleň 

byla usazována ve vzdálenosti 

1 m, a to z důvodu zachování 

přehlednosti a současně 

vytvoření prostoru pro 

nahrnování sněhu z vozovky. 

Výsadba byla složena ze 

souvislé řady trnovníků a 

jednotlivých rostlin tavolníku 

japonského. V poslední části 

uliční výsadby, ostrůvku na 

křižovatce směrem do 

Družstevní ulice byl 

vybudován úzký chodník z 

nášlapných kamenů a 

výsadba  složena z juky 

vláknité, kručinky zlaté, 

kontrhele měkkého a 

dekorativních travin.



Okrasná výsadba části ulice Palackého v Kojetíně

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:      

322 934 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Předmětem 

realizace byla okrasná 

výsadba části ulice Palackého, 

mezi vozovkou a nově 

vybudovaným chodníkem v 

délce 243 m. Výsadba byla 

složena z rostlin nenáročných 

na vláhu a kvalitu zeminy, a 

současně odolných proti 

vlivům plynoucím z blízkosti 

automobilové dopravy. Zeleň 

byla usazována ve vzdálenosti 

1 m, a to z důvodu zachování 

přehlednosti a současně 

vytvoření prostoru pro 

nahrnování sněhu z vozovky. 

Výsadba byla složena ze 

souvislé řady trnovníků a 

jednotlivých rostlin tavolníku 

japonského. V poslední části 

uliční výsadby, ostrůvku na 

křižovatce směrem do 

Družstevní ulice byl 

vybudován úzký chodník z 

nášlapných kamenů a 

výsadba  složena z juky 

vláknité, kručinky zlaté, 

kontrhele měkkého a 

dekorativních travin.
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Prodejní stánek Kojetín

Termín realizace:       
září - listopad

Investiční náklady:     
498 973Kč

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Prodejní 
stánek je technologicky 
řešen jako kovová 
konstrukce obložená 
dřevem z venkovní 
strany a OSB deskami z 
vnitřní strany tak, aby 
svým vzhledem zapadal 
do okolí a současně bylo 
možné jej v případě 
potřeby přemístit pomocí 
nákladního auta s 
kontejnerovou 
nástavbou. Je vybaven 
lednicí, pracovní deskou 
včetně polic, 
zdravotechnikou a 
elektrickým přímotopem. 
Elektropřípojka je 
osazena samostatným 
měřením spotřeby e. 
energie. Na podlaze je 
položeno PVC a na 
střeše střešní folie.  Před 
stánkem jsou pro 
zákazníky 3 stolky a 
před nimi otevřené 
ohniště ve formě 
kovového koše. 
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Oprava bytové jednotky č. 21, DPS E. Beneše v 

Kojetíně

Termín realizace:   

říjen - prosinec

Investiční náklady:    

206 346 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o.

Popis akce: Celková 

rekonstrukce bytové 

jednotky za účelem 

dosažení její 

bezbariérovosti. V 

rámci prací byla 

provedena zejména 

oprava sociálního 

zařízení, výměna 

zařizovacích předmětů 

včetně rozvodů, 

změna vany na 

sprchový kout, výměna 

vnitřních dveří, opravy 

a výměny podlahových 

krytin a omítek, 

výměna zásuvek a 

vypínačů vč. el. 

rozvodů a výmalba.
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Revitalizace hřbitova – Křížová cesta – osazení

Termín realizace:   

říjen - prosinec

Investiční náklady:  

197 100 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r. o.

Popis akce: V rámci 

akce bylo provedeno 

osazení 14 

zrekonstruovaných 

dějství křížové cesty 

na stávající hřbitovní 

zeď vpravo za hlavní 

bránou. Desky byly 

upevněny na zeď 

pomocí kovových 

ozdobných skob a 

současně postaveny 

na podstavce vyzděné 

ze shodného materiálu 

použitého na stávající 

oplocení s leštěnou 

žulovou deskou. 
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Nové VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava chodníku 

na ulici Polní

Termín realizace:        
září 2018 – květen 2019

Investiční náklady:         
2 624 851 Kč

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Předmětem 
akce byla pokládka 
nového kabelového 
vedení veřejného 
osvětlení, včetně nových 
stožárů a lamp i 
rozpojovací skříně 
veřejného osvětlení, a to 
v rozsahu stavby ČEZ 
Distribuce, a.s., na 
kterou investiční akce 
přímo navazuje. 
Vzhledem ke 
skutečnosti, že v rámci 
realizace předmětných 
staveb dojde k rozebrání 
velké části chodníků, 
bude provedena celková 
rekonstrukce stávajícího 
chodníku na ulici Polní 
(od ulice Olomoucká, po 
křižovatku s ulicí 
Sadová), v návaznosti 
na bezbariérové 
komunikace. 
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Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník

Termín realizace: říjen 
2018 – květen 2019

Investiční náklady:             
2 658 195 Kč

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o. 

Popis akce: V rámci 
stavby, byla před BD č.p. 
1291 rozšířena stávající 
komunikace a upravena 
křižovatka s ulicí Polní 
tak, že došlo ke zúžení 
křižovatky a tím ke 
snížení průjezdové 
rychlosti, došlo k 
vybudování cca 25 
nových parkovacích míst 
a rekonstrukci 
stávajících chodníků. V 
rámci úprav komunikace 
došlo k odfrézování, 
penetraci a následné 
pokládce nové vrstvy 
asfaltobetonu, a to i na 
přilehlých stávajících i 
nově vybudovaných 
parkovacích místech. V 
roce 2019 bude 
dobudován nový chodník 
mezi bytovými domy č.p. 
460, č.p. 339 a č.p. 461. 
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Termín realizace: říjen 
2018 – květen 2019

Investiční náklady:             
2 658 195 Kč

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o. 

Popis akce: V rámci 
stavby, byla před BD č.p. 
1291 rozšířena stávající 
komunikace a upravena 
křižovatka s ulicí Polní 
tak, že došlo ke zúžení 
křižovatky a tím ke 
snížení průjezdové 
rychlosti, došlo k 
vybudování cca 25 
nových parkovacích míst 
a rekonstrukci 
stávajících chodníků. V 
rámci úprav komunikace 
došlo k odfrézování, 
penetraci a následné 
pokládce nové vrstvy 
asfaltobetonu, a to i na 
přilehlých stávajících i 
nově vybudovaných 
parkovacích místech. V 
roce 2019 bude 
dobudován nový chodník 
mezi bytovými domy č.p. 
460, č.p. 339 a č.p. 461. 



Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník

Termín realizace: říjen 
2018 – květen 2019

Investiční náklady:             
2 658 195 Kč

Dodavatel: TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o. 

Popis akce: V rámci 
stavby, byla před BD č.p. 
1291 rozšířena stávající 
komunikace a upravena 
křižovatka s ulicí Polní 
tak, že došlo ke zúžení 
křižovatky a tím ke 
snížení průjezdové 
rychlosti, došlo k 
vybudování cca 25 
nových parkovacích míst 
a rekonstrukci 
stávajících chodníků. V 
rámci úprav komunikace 
došlo k odfrézování, 
penetraci a následné 
pokládce nové vrstvy 
asfaltobetonu, a to i na 
přilehlých stávajících i 
nově vybudovaných 
parkovacích místech. V 
roce 2019 bude 
dobudován nový chodník 
mezi bytovými domy č.p. 
460, č.p. 339 a č.p. 461. 



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje    8 

mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje        

8 mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány   v r. 2019.



Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 

sportoviště v Kojetíně

Termín realizace: duben 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

38 677 357 Kč (dotace 

Olomouckého kraje        

8 mil. Kč)

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

modernizaci koupaliště. 

Akce je rozdělena na 

několik etap, v r. 2018 

bylo dokončen teplovod, 

řešící ohřev vody v 

bazénech a sprchách za 

využití odpadního tepla z 

bioplynové stanice, dále 

zmodernizován objekt 

stravování a zhotoven 

areál s posilovacími, 

balančními a 

dovednostními prvky u 

restaurace Na hrázi. 

Stavební objekty kemp, 

oplocení areálu a 

skluzavka budou 

realizovány   v r. 2019.



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019

Investiční náklady:           

63 905 717 Kč

Dodavatel: Ptáček –

pozemní stavby s.r.o.

Popis akce: Jedná se o 

kompletní rekonstrukci 

kulturního domu, která 

zahrnuje zejména 

stavební úpravy vnitřních 

i vnějších prostor 

sokolovny, střechy, 

instalaci nové 

vzduchotechniky, 

divadelní techniky a 

sanace vlhkého zdiva



Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně

Termín realizace: květen 

2018 – červen 2019
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Děkuji za pozornost


