
investiční akce a opravy 

(nad 100tis. Kč) realizované 

v roce 2017



Výmalba společných prostor 

Sladovní 1309
Termín realizace:  
únor – březen 

celkové výdaje:        
213 072,- Kč

Dodavatel: Petr 
Novosad, Lazníky 

Popis akce:         
V rámci této 
investice byla 
provedena 
výmalba a 
opravy omítek ve 
společných 
prostorách -
chodbách, 
schodišti, 
sklepech v 
objektu bytového 
domu Sladovní 
1309.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Rekonstrukce koupaliště II. etapa
Termín realizace:  
březen – květen 

celkové výdaje:     
5 214 787,- Kč

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

Popis akce: 
Rekonstrukce 
koupaliště zahrnovala 
rekonstrukci oplocení u 
hlavního vchodu a 
vchodu do restaurace, 
dále rekonstrukci 
restaurace včetně 
vybavení nerezovými 
stoly, výdejními pulty, 
výrobními stroji, 
automaty, mrazáky 
a vitrínovými boxy a 
dále rekonstrukci 
sociálních zařízení, 
osvětlení, opravu 
střechy a zateplení 
fasády. Pro vylepšení 
ostrahy v prostoru 
koupaliště a u stojanů 
na kola byly 
instalovány 2 ks 
videokamer včetně 
rozvodů 
a přenosového 
zařízení.



Výměna čerpadla v kotelně na ul. 

Družstevní
Termín realizace:  

březen – duben 

celkové výdaje:          

121 115,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: Výměna 

stávajícího 

nefunkčního 

čerpadla za nové 

čerpadlo s 

frekvenčním 

měničem, čímž dojde 

k plynulejší regulaci 

průtoku a úspoře el. 

energie.



Modernizace sportovního areálu sokolovny 

Termín realizace:  

duben – květen

celkové výdaje:       

2 993 333,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla 

provedena 

instalace 14 ks 

sloupů osvětlení a 81 

ks LED svítidel včetně 

kabelových 

rozvodů, dále 

vybudováno 

přestřešení 

a položena dlažba v 

prostoru občerstvení 

a dále provedena 

oprava části 

obvodové zdi



Modernizace sportovního areálu sokolovny 

Termín realizace:  

duben – květen

celkové výdaje:       

2 993 333,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla 

provedena 

instalace 14 ks 

sloupů osvětlení a 81 

ks LED svítidel včetně 

kabelových 

rozvodů, dále 

vybudováno 

přestřešení 

a položena dlažba v 

prostoru občerstvení 

a dále provedena 

oprava části 

obvodové zdi



Modernizace sportovního areálu sokolovny 

Termín realizace:  

duben – květen

celkové výdaje:       

2 993 333,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: V rámci 

stavby byla 

provedena 

instalace 14 ks 

sloupů osvětlení a 81 

ks LED svítidel včetně 

kabelových 

rozvodů, dále 

vybudováno 

přestřešení 

a položena dlažba v 

prostoru občerstvení 

a dále provedena 

oprava části 

obvodové zdi



Úprava plochy Sběrného dvora
Termín realizace: 

květen – červen

Investiční náklady:    

354 475,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: Stavební 

úprava dvorní části 

objektu Sběrného 

dvora v Kojetíně 

spočívala v   

odbourání a opravě 

zdi, zvětšení 

pojezdné plochy 

dvora, el. zapojení 

posuvné brány. 



Úprava plochy Sběrného dvora
Termín realizace: 

květen – červen

Investiční náklady:    

354 475,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o., 

Popis akce: Stavební 

úprava dvorní části 

objektu Sběrného 

dvora v Kojetíně 

spočívala v   

odbourání a opravě 

zdi, zvětšení 

pojezdné plochy 

dvora, el. zapojení 

posuvné brány. 



Generální klíč Radnice
Termín realizace: 

květen - červen 

Investiční náklady:    

170 000,- Kč

Dodavatel: Vykona

Utěkal Kojetín

Popis akce: V rámci 

této stavby byl na 

radnici Městského 

úřadu instalován 

systém „generálního 

klíče“ ve třídě 

zabezpečení BT 4.



Rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace 

bytového domu Palackého č.p. 371. 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady:    

223 706,- Kč

Dodavatel: Instalace 

206 - Roman Kusák 

s.r.o., Oldřich Vaculík

Popis akce: 

Z důvodu havarijního 

stavu stoupacího 

vedení kanalizace a 

vody byla 

provedena celková 

rekonstrukce těchto 

rozvodů 

v předmětném 

objektu. A dále 

oprava omítek, 

keramických 

obkladů, podlah 

včetně nezbytných 

zednických prací.



Rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace 

bytového domu Palackého č.p. 371. 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady:    

223 706,- Kč

Dodavatel: Instalace 

206 - Roman Kusák 

s.r.o., Oldřich Vaculík

Popis akce: 

Z důvodu havarijního 

stavu stoupacího 

vedení kanalizace a 

vody byla 

provedena celková 

rekonstrukce těchto 

rozvodů 

v předmětném 

objektu. A dále 

oprava omítek, 

keramických 

obkladů, podlah 

včetně nezbytných 

zednických prací.



Rekonstrukce chodníků Kojetín 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady: 2 

844 988,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“, která 

byla rozdělena na 2 

etapy (I. etapa náměstí 

Míru a II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše), bylo 

součástí rekonstrukce 

mimo výměny stávající 

dlažby za novou, také 

položení ochranné 

trubky pro vedení 

optického kabelu, 

výměna stávajících lamp 

veřejného osvětlení za 

nové na náměstí Dr. E. 

Beneše a pokládka 

vedení včetně osazení 

nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí Míru 

a i přestavba pietní 

plochy u sochy „Chci 

práci a chleba“, včetně 

výsadby zeleně.



Rekonstrukce chodníků Kojetín 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady: 2 

844 988,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“, která 

byla rozdělena na 2 

etapy (I. etapa náměstí 

Míru a II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše), bylo 

součástí rekonstrukce 

mimo výměny stávající 

dlažby za novou, také 

položení ochranné 

trubky pro vedení 

optického kabelu, 

výměna stávajících lamp 

veřejného osvětlení za 

nové na náměstí Dr. E. 

Beneše a pokládka 

vedení včetně osazení 

nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí Míru 

a i přestavba pietní 

plochy u sochy „Chci 

práci a chleba“, včetně 

výsadby zeleně.



Rekonstrukce chodníků Kojetín 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady: 2 

844 988,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“, která 

byla rozdělena na 2 

etapy (I. etapa náměstí 

Míru a II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše), bylo 

součástí rekonstrukce 

mimo výměny stávající 

dlažby za novou, také 

položení ochranné 

trubky pro vedení 

optického kabelu, 

výměna stávajících lamp 

veřejného osvětlení za 

nové na náměstí Dr. E. 

Beneše a pokládka 

vedení včetně osazení 

nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí Míru 

a i přestavba pietní 

plochy u sochy „Chci 

práci a chleba“, včetně 

výsadby zeleně.



Rekonstrukce chodníků Kojetín 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady: 2 

844 988,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“, která 

byla rozdělena na 2 

etapy (I. etapa náměstí 

Míru a II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše), bylo 

součástí rekonstrukce 

mimo výměny stávající 

dlažby za novou, také 

položení ochranné 

trubky pro vedení 

optického kabelu, 

výměna stávajících lamp 

veřejného osvětlení za 

nové na náměstí Dr. E. 

Beneše a pokládka 

vedení včetně osazení 

nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí Míru 

a i přestavba pietní 

plochy u sochy „Chci 

práci a chleba“, včetně 

výsadby zeleně.



Rekonstrukce chodníků Kojetín 
Termín realizace: 

květen - červen

Investiční náklady: 2 

844 988,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“, která 

byla rozdělena na 2 

etapy (I. etapa náměstí 

Míru a II. etapa náměstí 

Dr. E. Beneše), bylo 

součástí rekonstrukce 

mimo výměny stávající 

dlažby za novou, také 

položení ochranné 

trubky pro vedení 

optického kabelu, 

výměna stávajících lamp 

veřejného osvětlení za 

nové na náměstí Dr. E. 

Beneše a pokládka 

vedení včetně osazení 

nových lamp veřejného 

osvětlení na náměstí Míru 

a i přestavba pietní 

plochy u sochy „Chci 

práci a chleba“, včetně 

výsadby zeleně.



Předlažba chodníku ulice Chytilova 

Termín realizace: 

červen

Investiční náklady: 

169 852,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Na 

základě velmi 

špatného 

technického stavu 

místní komunikace 

(chodníku) na ulici 

Chytilova, od RD 

č.p. 1079 směrem 

k poliklinice, byla 

provedena celková 

rekonstrukce 

komunikace, která 

spočívala v položení 

zámkové dlažby, 

včetně odtěžení 

podloží a výměny 

obrub. 



Předlažba chodníku ulice Chytilova 

Termín realizace: 

červen

Investiční náklady: 

169 852,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín spol. s.r.o.

Popis akce: Na 

základě velmi 

špatného 

technického stavu 

místní komunikace 

(chodníku) na ulici 

Chytilova, od RD 

č.p. 1079 směrem 

k poliklinice, byla 

provedena celková 

rekonstrukce 

komunikace, která 

spočívala v položení 

zámkové dlažby, 

včetně odtěžení 

podloží a výměny 

obrub. 



Zateplení dvorní části MŠ Masarykovo 

náměstí čp. 52 v Kojetíně.
Termín realizace: 

červenec

Investiční náklady:    

279 180,- Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Zateplení 

dvorní části fasády 

bylo provedeno 

nalepením 

polystyrenu a 

nanesením fasádní 

barvy, současně bylo 

provedeno 

odizolování paty zdí 

odkopávkou zeminy 

a usazení nopové 

folie u okapových 

chodníčků proti 

vzlínající vlhkosti. 

Venkovní ocelové 

točité únikové 

schodiště bylo po 

vybroušení opatřeno 

novým ochranným 

nátěrem.



Zateplení dvorní části MŠ Masarykovo 

náměstí čp. 52 v Kojetíně.
Termín realizace: 

červenec

Investiční náklady:    

279 180,- Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce: Zateplení 

dvorní části fasády 

bylo provedeno 

nalepením 

polystyrenu a 

nanesením fasádní 

barvy, současně bylo 

provedeno 

odizolování paty zdí 

odkopávkou zeminy 

a usazení nopové 

folie u okapových 

chodníčků proti 

vzlínající vlhkosti. 

Venkovní ocelové 

točité únikové 

schodiště bylo po 

vybroušení opatřeno 

novým ochranným 

nátěrem.



MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 – výměna PVC podlahy 

ve třídě a ve vedlejším prostoru „tělocvičny“

Termín realizace: 

červenec 

Investiční 

náklady:157 038,-Kč

Dodavatel: Berka 

Aleš

Popis akce: Výměna 

stávající poničené 

podlahy ve třídě a 

tělocvičně spočívala 

v odstranění původní 

PVC krytiny, 

odstranění lepidel, 

úpravy výšky 

podlahy položením 

OSB 

desek, vyrovnání 

nerovností nivelační 

vrstvou a položení 

nové PVC podlahy 

včetně nalepení 

PVC soklu a montáž 

přechodové lišty.



MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 – výměna PVC podlahy 

ve třídě a ve vedlejším prostoru „tělocvičny“

Termín realizace: 

červenec 

Investiční 

náklady:157 038,-Kč

Dodavatel: Berka 

Aleš

Popis akce: Výměna 

stávající poničené 

podlahy ve třídě a 

tělocvičně spočívala 

v odstranění původní 

PVC krytiny, 

odstranění lepidel, 

úpravy výšky 

podlahy položením 

OSB 

desek, vyrovnání 

nerovností nivelační 

vrstvou a položení 

nové PVC podlahy 

včetně nalepení 

PVC soklu a montáž 

přechodové lišty.



MŠ Masarykovo náměstí čp. 52 – výměna PVC podlahy 

ve třídě a ve vedlejším prostoru „tělocvičny“

Termín realizace: 

červenec 

Investiční 

náklady:157 038,-Kč

Dodavatel: Berka 

Aleš

Popis akce: Výměna 

stávající poničené 

podlahy ve třídě a 

tělocvičně spočívala 

v odstranění původní 

PVC krytiny, 

odstranění lepidel, 

úpravy výšky 

podlahy položením 

OSB 

desek, vyrovnání 

nerovností nivelační 

vrstvou a položení 

nové PVC podlahy 

včetně nalepení 

PVC soklu a montáž 

přechodové lišty.



Rekonstrukce ZŠ Kojetín nám Míru – montáž 

termatexových akustických podhledů a LED 

světel v učebnách č.114 a 115. Termín realizace: 

červenec 

Investiční náklady: 

251 241,- Kč

Dodavatel: Ladislav 

Bradna

Popis akce:

Renovace učeben 

spočívá ve snížení 

stávajících stropů 

závěsnou konstrukcí. 

Osazenou 

čtvercovými 

akustickými 

termatexovými

podhledovými 

deskami doplněných 

vestavnými led 

svítidly. Úpravou je 

dosažena lepší 

akustika a svítivost ve 

třídě, včetně úspory 

el. energie.



Rekonstrukce bytu Masarykovo náměstí čp. 54.

Termín realizace: 

červenec – říjen

Investiční náklady: 

160 000,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukce bytu 

ve III. NP. spočívala 

v kompletním 

předělání WC, 

koupelny a kuchyně 

včetně rozvodů ZTI, 

ÚT a elektro v celém 

bytě. Byla dodána 

nová kuchyňská 

linka. Zdi pokojů byly 

zednicky opraveny, 

celý byt nově 

vymalován. Do 

pokojů byly osazeny 

nové interiérové 

dveře a elektrické 

přímotopy.



Rekonstrukce bytu Masarykovo náměstí čp. 54.

Termín realizace: 

červenec – říjen

Investiční náklady: 

160 000,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukce bytu 

ve III. NP. spočívala 

v kompletním 

předělání WC, 

koupelny a kuchyně 

včetně rozvodů ZTI, 

ÚT a elektro v celém 

bytě. Byla dodána 

nová kuchyňská 

linka. Zdi pokojů byly 

zednicky opraveny, 

celý byt nově 

vymalován. Do 

pokojů byly osazeny 

nové interiérové 

dveře a elektrické 

přímotopy.



Rekonstrukce bytu Masarykovo náměstí čp. 54.

Termín realizace: 

červenec – říjen

Investiční náklady: 

160 000,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukce bytu 

ve III. NP. spočívala 

v kompletním 

předělání WC, 

koupelny a kuchyně 

včetně rozvodů ZTI, 

ÚT a elektro v celém 

bytě. Byla dodána 

nová kuchyňská 

linka. Zdi pokojů byly 

zednicky opraveny, 

celý byt nově 

vymalován. Do 

pokojů byly osazeny 

nové interiérové 

dveře a elektrické 

přímotopy.



Rekonstrukce bytu Masarykovo náměstí čp. 54.

Termín realizace: 

červenec – říjen

Investiční náklady: 

160 000,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukce bytu 

ve III. NP. spočívala 

v kompletním 

předělání WC, 

koupelny a kuchyně 

včetně rozvodů ZTI, 

ÚT a elektro v celém 

bytě. Byla dodána 

nová kuchyňská 

linka. Zdi pokojů byly 

zednicky opraveny, 

celý byt nově 

vymalován. Do 

pokojů byly osazeny 

nové interiérové 

dveře a elektrické 

přímotopy.



MŠ Hanusíkova videotelefony

Termín realizace: 

červenec

Investiční náklady:             

114 324 Kč

Dodavatel: EMOS 

spol. s r.o., 

Popis akce: 

Dodávka a montáž 

sestavy 

videotelefonů a 

kamerových modulů 

do objektu MŠ 

Hanusíkova v 

Kojetíně.



Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ 

Sladovní čp. 492
Termín realizace: 

červenec - srpen

Investiční náklady:           

187 996,-Kč

Dodavatel: HÝŽA 

PODLAHY s.r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby bylo 

provedeno 

odstranění stávající 

krytiny, vyrovnání 

podkladu stěrkou a 

položení nové krytiny 

v 6ti učebnách školy



Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Masarykovo 

náměstí II. NP.
Termín realizace: 

červenec - srpen

Investiční náklady:           

202 033,-Kč

Dodavatel: Vaculík 

Oldřich, Instalace 

206 – Roman Kusák 

s.r.o.

Popis akce: Zednické 

a obkladačské 

práce - oprava zdi 

mezi sociálním 

zařízením 

a učebnou, 

zapravení 

rekonstruovaných 

rozvodů vody a 

kanalizace, úpravu 

stavebního otvoru 

výdejního okénka.



Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Masarykovo 

náměstí II. NP.
Termín realizace: 

červenec - srpen

Investiční náklady:           

202 033,-Kč

Dodavatel: Vaculík 

Oldřich, Instalace 

206 – Roman Kusák 

s.r.o.

Popis akce: Zednické 

a obkladačské 

práce - oprava zdi 

mezi sociálním 

zařízením 

a učebnou, 

zapravení 

rekonstruovaných 

rozvodů vody a 

kanalizace, úpravu 

stavebního otvoru 

výdejního okénka.



Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Masarykovo 

náměstí II. NP.
Termín realizace: 

červenec - srpen

Investiční náklady:           

202 033,-Kč

Dodavatel: Vaculík 

Oldřich, Instalace 

206 – Roman Kusák 

s.r.o.

Popis akce: Zednické 

a obkladačské 

práce - oprava zdi 

mezi sociálním 

zařízením 

a učebnou, 

zapravení 

rekonstruovaných 

rozvodů vody a 

kanalizace, úpravu 

stavebního otvoru 

výdejního okénka.



Výměna WC v ZŠ náměstí Míru

Termín realizace: 

červenec 

Investiční náklady:           

124 623,-Kč

Dodavatel: Instalace 

206 – Roman Kusák 

s.r.o.

Popis akce: Výměna 

22 ks vadných WC 

včetně výměn 

splachovačů a 

uzavíracích armatur 

a následné zednické 

zapravení 



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO

Termín realizace: 

červen – říjen

Investiční náklady:    

2 719 858,00 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o..

Popis akce: V rámci 

stavby, bylo 

vybudováno nové 

veřejné osvětlení, 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníků včetně 

obrub, doplnění 

mobiliáře o nové 

lavičky, odpadkové 

koše i informační 

tabuli a dále 

provedena nová 

výsadba veřejné 

zeleně (okrasná 

výsadba).



Výměna podlahových krytin v objektu DPS E. 

Beneše
Termín realizace: 

srpen

Investiční náklady:            

281 338,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Výměna 

podlahových krytin 

na chodbách a 

ostatních 

společných 

prostorách ve II. a III. 

NP budovy DPS E. 

Beneše.



Kotelna domu s pečovatelskou službou na ul. E. Beneše -

rekonstrukce měření a regulace plynové kotelny 

Termín realizace: 

srpen - září 

Investiční náklady: 

168 310,-Kč 

Dodavatel: 

TECHNIS Kojetín, 

spol. s r.o.

Popis akce: 
Rekonstrukce 

spočívala ve 

výměně stávajícího 

vybavení kotelny -

kotlů, rozvodných 

ventilů a šoupat za 

moderní zařízení 

ovladatelné 

dálkově, přes 

internetové 

připojení.



Kotelna VIC - rekonstrukce měření a regulace 

plynových kotelen 
Termín realizace: 

srpen - září 

Investiční náklady: 

217 169,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: 

Rekonstrukce 

spočívala ve 

výměně stávajícího 

vybavení kotelny -

kotlů, rozvodných 

ventilů a šoupat za 

moderní zařízení 

ovladatelné 

dálkově, přes 

internetové 

připojení.



Revitalizace hřbitova – Křížová cesta – reliéfní 

desky
Termín realizace: 
srpen 2017 – leden 
2018

Investiční náklady:           
229 930 Kč

Dodavatel: Mgr. 
Ladislav Werkmann –
restaurátor

Popis akce: V rámci 
realizace akce 
„Revitalizace 
hřbitova - Křížová 
cesta – reliéfní 
desky“ v Kojetíně, 
bylo provedeno 
restaurování 14 kusů 
reliéfních desek, 
které byly původně 
zabudovány ve 
hřbitovní zdi. Po 
dokončení 
restaurátorských 
prací, budou reliéfní 
desky osazeny do 
nově vybudované 
hřbitovní zdi v části 
hlavního vstupu na 
hřbitov



Revitalizace hřbitova – Křížová cesta – reliéfní 

desky
Termín realizace: 
srpen 2017 – leden 
2018

Investiční náklady:           
229 930 Kč

Dodavatel: Mgr. 
Ladislav Werkmann –
restaurátor

Popis akce: V rámci 
realizace akce 
„Revitalizace 
hřbitova - Křížová 
cesta – reliéfní 
desky“ v Kojetíně, 
bylo provedeno 
restaurování 14 kusů 
reliéfních desek, 
které byly původně 
zabudovány ve 
hřbitovní zdi. Po 
dokončení 
restaurátorských 
prací, budou reliéfní 
desky osazeny do 
nově vybudované 
hřbitovní zdi v části 
hlavního vstupu na 
hřbitov



Základní škola Sladovní čp. 492 - oprava 

střechy
Termín realizace:   

září

Investiční náklady:            

214 315,-Kč

Dodavatel: 

Chalánek Miroslav

Popis akce: Výměna 

krytiny a provedení 

oplechování na další 

části střechy budovy 

školy, jež byla 

poškozená do 

budovy zatékalo, z 

tohoto důvodu bylo 

přistoupeno 

k výměně stávající 

plechové krytiny. 



Rozšíření MKDS v Kojetíně
Termín realizace:      

září – listopad

Investiční náklady:       

225 279,-Kč

Dodavatel: MS 

Security Systems, 

spol. s r.o

Popis akce: Dodávka 

a montáž dalších 3 ks 

bezpečnostních 

kamer na objekty ZŠ 

náměstí Míru, bytový 

dům u nádraží a dům 

společnosti 

Signalbau v rámci 

rozšiřování městského 

kamerového 

systému.



Rozšíření MKDS v Kojetíně
Termín realizace:      

září – listopad

Investiční náklady:       

225 279,-Kč

Dodavatel: MS 

Security Systems, 

spol. s r.o

Popis akce: Dodávka 

a montáž dalších 3 ks 

bezpečnostních 

kamer na objekty ZŠ 

náměstí Míru, bytový 

dům u nádraží a dům 

společnosti 

Signalbau v rámci 

rozšiřování městského 

kamerového 

systému.



Restaurování památníku „Chci práci a chleba“ a svatého 

kříže na Tržním náměstí v Kojetíně.

Termín realizace: září 

– říjen

Investiční náklady:      

166 496,-Kč

Dodavatel: KÁMEN 

KLAPER s.r.o

Popis akce: Opravu 

památníku „Chci 

práci a chleba“ a 

svatého kříže na 

Tržním náměstí 

v Kojetíně spočívala 

v očištění a 

penetraci objektů 

včetně vyretušování 

nápisů.



Restaurování památníku „Chci práci a chleba“ a svatého 

kříže na Tržním náměstí v Kojetíně.

Termín realizace: září 

– říjen

Investiční náklady:      

166 496,-Kč

Dodavatel: KÁMEN 

KLAPER s.r.o

Popis akce: Opravu 

památníku „Chci 

práci a chleba“ a 

svatého kříže na 

Tržním náměstí 

v Kojetíně spočívala 

v očištění a 

penetraci objektů 

včetně vyretušování 

nápisů.



Demolice RD ul. Růžová č.p. 40.
Termín realizace: září 

Investiční náklady:      

464 079,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: Stávající 

RD byl na základě 

projektové 

dokumentace o 

odstranění 

stavby zdemolován 

a nově vzniklá 

plocha zkultivována.



Demolice RD ul. Růžová č.p. 40.
Termín realizace: září 

Investiční náklady:      

464 079,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o. 

Popis akce: Stávající 

RD byl na základě 

projektové 

dokumentace o 

odstranění 

stavby zdemolován 

a nově vzniklá 

plocha zkultivována.



Rekonstrukce ulice Mlýnská
Termín realizace: září -

listopad

Investiční náklady:           

7 389 456,35 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla provedena 

celková rekonstrukce 

ulice Mlýnská, a to 

v rozsahu od křižovatky 

ulice Přerovská po mostní 

objekt přes Mlýnský 

náhon, a to položení 

nového asfaltového 

povrchu silnice, včetně 

výměny podloží a jejího 

zhutnění tak, aby celková 

konstrukce vozovky 

odpovídala 

předpokládanému 

zatížení nákladní 

automobilové dopravě, 

dále došlo ke kompletní 

opravě chodníků, včetně 

položení ochranné trubky 

pro optický 

kabel, výměně 

stávajícího vedení a lamp 

veřejného osvětlení. Dále 

byla provedena oprava 

krajního pilíře a zábradlí 

na mostu přes Mlýnský 

náhon.



Rekonstrukce ulice Mlýnská
Termín realizace: září -

listopad

Investiční náklady:           

7 389 456,35 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla provedena 

celková rekonstrukce 

ulice Mlýnská, a to 

v rozsahu od křižovatky 

ulice Přerovská po mostní 

objekt přes Mlýnský 

náhon, a to položení 

nového asfaltového 

povrchu silnice, včetně 

výměny podloží a jejího 

zhutnění tak, aby celková 

konstrukce vozovky 

odpovídala 

předpokládanému 

zatížení nákladní 

automobilové dopravě, 

dále došlo ke kompletní 

opravě chodníků, včetně 

položení ochranné trubky 

pro optický 

kabel, výměně 

stávajícího vedení a lamp 

veřejného osvětlení. Dále 

byla provedena oprava 

krajního pilíře a zábradlí 

na mostu přes Mlýnský 

náhon.



Rekonstrukce ulice Mlýnská
Termín realizace: září -

listopad

Investiční náklady:           

7 389 456,35 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla provedena 

celková rekonstrukce 

ulice Mlýnská, a to 

v rozsahu od křižovatky 

ulice Přerovská po mostní 

objekt přes Mlýnský 

náhon, a to položení 

nového asfaltového 

povrchu silnice, včetně 

výměny podloží a jejího 

zhutnění tak, aby celková 

konstrukce vozovky 

odpovídala 

předpokládanému 

zatížení nákladní 

automobilové dopravě, 

dále došlo ke kompletní 

opravě chodníků, včetně 

položení ochranné trubky 

pro optický 

kabel, výměně 

stávajícího vedení a lamp 

veřejného osvětlení. Dále 

byla provedena oprava 

krajního pilíře a zábradlí 

na mostu přes Mlýnský 

náhon.



Rekonstrukce ulice Mlýnská
Termín realizace: září -

listopad

Investiční náklady:           

7 389 456,35 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla provedena 

celková rekonstrukce 

ulice Mlýnská, a to 

v rozsahu od křižovatky 

ulice Přerovská po mostní 

objekt přes Mlýnský 

náhon, a to položení 

nového asfaltového 

povrchu silnice, včetně 

výměny podloží a jejího 

zhutnění tak, aby celková 

konstrukce vozovky 

odpovídala 

předpokládanému 

zatížení nákladní 

automobilové dopravě, 

dále došlo ke kompletní 

opravě chodníků, včetně 

položení ochranné trubky 

pro optický 

kabel, výměně 

stávajícího vedení a lamp 

veřejného osvětlení. Dále 

byla provedena oprava 

krajního pilíře a zábradlí 

na mostu přes Mlýnský 

náhon.



Rekonstrukce ulice Mlýnská
Termín realizace: září -

listopad

Investiční náklady:           

7 389 456,35 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: V rámci 

stavby byla provedena 

celková rekonstrukce 

ulice Mlýnská, a to 

v rozsahu od křižovatky 

ulice Přerovská po mostní 

objekt přes Mlýnský 

náhon, a to položení 

nového asfaltového 

povrchu silnice, včetně 

výměny podloží a jejího 

zhutnění tak, aby celková 

konstrukce vozovky 

odpovídala 

předpokládanému 

zatížení nákladní 

automobilové dopravě, 

dále došlo ke kompletní 

opravě chodníků, včetně 

položení ochranné trubky 

pro optický 

kabel, výměně 

stávajícího vedení a lamp 

veřejného osvětlení. Dále 

byla provedena oprava 

krajního pilíře a zábradlí 

na mostu přes Mlýnský 

náhon.



Bytový dům 1309 Sladovní výměna 2ks plynových 

kotlů za elektrokotle
Termín realizace: 

říjen - listopad

Investiční náklady: 

150 000,-Kč

Dodavatel: TECHNIS 

spol. s r.o., Kojetín

Popis akce: Stávající 

plynová topidla a 

spalinové cesty jsou v 

nevyhovujícím stavu, 

dle normy nejsou 

opravitelná. Stávající 

plynové kotle jsou 

vyměněny za elektro 

kotle.



Výměna kotlů ÚT s vyšším výkonem v objektu MŠ 

Masarykovo náměstí č.p. 52
Termín realizace: 

říjen 

Investiční náklady:           

150 000,-Kč 

Dodavatel: TECHNIS 

spol. s.r.o. Kojetín 

Popis akce: 

Technický stav 

stávajících kotlů 

nevyhovoval 

podmínkám provozu 

ani současným 

požadavkům ČSN. Z 

tohoto důvodu bylo 

přistoupeno k 

výměně starých za 

nové s vyšším 

výkonem a lepšími 

parametry.



Oprava MK Kovalovice – asfalt od studny k RD 

č.p. 83 
Termín realizace: 

říjen

Investiční náklady:               

413 020 Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Místní 

komunikace směrem 

od rodinného domu 

č.p. 37 (u studny) 

k rodinném u domu 

č.p. 83, byla ve velmi 

špatnému 

technickému stavu a 

proto bylo nutné 

provést celkovou 

opravu povrchové 

části asfaltového 

betonu.



Oprava MK Kovalovice – asfalt od Myslivecké 

chaty k č.p. 79 
Termín realizace: 

říjen

Investiční náklady: 

347 246,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Místní 

komunikace směrem 

od Myslivecké chaty 

k rodinném u domu 

č.p. 79, byla ve velmi 

špatnému 

technickému stavu a 

proto bylo nutné 

provést celkovou 

opravu povrchové 

části asfaltového 

betonu, včetně 

odtokového žlabu 

v pravé části 

komunikace.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Předlažba chodníku a oprava asfaltu ulice J. 

Peštuky
Termín realizace: říjen –
listopad

Investiční náklady:           
217 088,- Kč

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

Popis akce: Na základě 

velmi špatného 

technického stavu místní 

komunikace (chodníku) 

na ulici J. Peštuky (od 

bytového domu č.p. 

1320-21 po křižovatku), 

byla provedena celková 

rekonstrukce chodníku, 

která spočívala 

v předlažbě ze zámkové 

dlažby, včetně odtěžení 

podloží a výměny obrub. 

Dále byla provedena 

celková rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u 

křižovatky s ulicí Sladovní 

a pozemní komunikace 

na ul. J. Peštuky. 

Rekonstrukce spočívala v 

celkové opravě 

povrchové části 

asfaltového betonu 

včetně úpravy 

kontejnerového stání.



Výměna střešní krytiny na objektu bytového 

domu Sladovní 1309
Termín realizace: 

říjen-listopad

Investiční náklady: 

343 275,-Kč

Dodavatel: 

Chalánek Miroslav

Popis akce: Oprava 

a výměna střešní 

krytiny a 

prosvětlovacích 

sklolaminátových 

desek, střešního 

okna včetně 

oplechování, 

výměna 

podkladních latí, 

včetně montáže a 

demontáže 

stavebního lešení na 

budově č.p. 1309 ul. 

Sladovní. 



Výměna střešní krytiny na objektu bytového 

domu Sladovní 1309
Termín realizace: 

říjen-listopad

Investiční náklady: 

343 275,-Kč

Dodavatel: 

Chalánek Miroslav

Popis akce: Oprava 

a výměna střešní 

krytiny a 

prosvětlovacích 

sklolaminátových 

desek, střešního 

okna včetně 

oplechování, 

výměna 

podkladních latí, 

včetně montáže a 

demontáže 

stavebního lešení na 

budově č.p. 1309 ul. 

Sladovní. 



Předlažba chodníku ulice Havlíčkova 

Termín realizace: říjen

Investiční náklady:      
120 000,- Kč

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

Popis akce: Na 
základě velmi 
špatného technického 
stavu místní 
komunikace 
(chodníku) na ulici 
Havlíčkova (u 
rodinného domu č.p. 
925 směrem k ulici 
Nová), byla 
provedena celková 
rekonstrukce 
spočívající v předlažbě 
stávajícího chodníku 
ze zámkové 
dlažby, včetně 
odtěžení podloží, 
výměny obrub a 
provedením pokládky 
odtokového žlabu 
s napojením do 
stávající kanalizace. 



Předlažba chodníku Tržní náměstí (za ČSPH) 

Termín realizace: 

listopad

Investiční náklady:      

118 000,- Kč

Dodavatel: TECHNIS 

Kojetín, spol. s r.o.

Popis akce: Na 

základě velmi 

špatného 

technického stavu 

místní komunikace 

(chodníku) na Tržním 

náměstí (od 

rodinného domu 

č.p. 1079 po dům 

č.p. 1108), byla 

provedena celková 

rekonstrukce 

chodníku, která 

spočívala 

v předlažbě ze 

zámkové dlažby, 

včetně odtěžení 

podloží a výměny 

obrub. 



Oprava kapličky Olomoucká

Termín realizace: 
září - prosinec

Investiční náklady:      
177 923,-Kč

Dodavatel: 
Chalánek Miroslav, 
Ladislav Bradna

Popis akce: 
Vzhledem 
k nevyhovujícímu 
stavu byla v rámci 
rekonstrukce 
provedena 
vyměněna střešní 
krytiny včetně 
krovu a všech 
klempířských prvků, 
zdegradované
vnější omítky byly 
otlučeny a 
kompletně 
vyspraveny včetně 
nátěru difuzní 
fasádní barvou. 
Základové pasy 
byly odkopány 
a provedena nová 
drenáž proti 
vzlínající vodě. 



Oprava kapličky Olomoucká

Termín realizace: 
září - prosinec

Investiční náklady:      
177 923,-Kč

Dodavatel: 
Chalánek Miroslav, 
Ladislav Bradna

Popis akce: 
Vzhledem 
k nevyhovujícímu 
stavu byla v rámci 
rekonstrukce 
provedena 
vyměněna střešní 
krytiny včetně 
krovu a všech 
klempířských prvků, 
zdegradované
vnější omítky byly 
otlučeny a 
kompletně 
vyspraveny včetně 
nátěru difuzní 
fasádní barvou. 
Základové pasy 
byly odkopány 
a provedena nová 
drenáž proti 
vzlínající vodě. 



Rozšíření městského optického kabelu
Termín realizace: 
listopad - prosinec

Investiční náklady:      
643 911,-Kč

Dodavatel: Helemik
s.r.o.

Popis akce: V rámci 
této investiční akce 
bylo realizováno 
propojení budov ve 
vlastnictví Města 
Kojetína optickým 
kabelem, a to do 
vedení ochranných 
trubek, položených 
v rámci předchozích 
etap této investiční 
akce. Centrální řídící 
server z budovy radnice 
byl propojen 
s budovami ZŠ nám. 
Míru, DPS E. Beneše a 
budovou ve vlastnictví 
společnosti SignalBau
na křižovatce ulic 
Palackého a 
Olomoucká (osazena 
kamera MKDS). 



Rozšíření městského optického kabelu
Termín realizace: 
listopad - prosinec

Investiční náklady:      
643 911,-Kč

Dodavatel: Helemik
s.r.o.

Popis akce: V rámci 
této investiční akce 
bylo realizováno 
propojení budov ve 
vlastnictví Města 
Kojetína optickým 
kabelem, a to do 
vedení ochranných 
trubek, položených 
v rámci předchozích 
etap této investiční 
akce. Centrální řídící 
server z budovy radnice 
byl propojen 
s budovami ZŠ nám. 
Míru, DPS E. Beneše a 
budova ve vlastnictví 
společnosti SignalBau
na křižovatce ulic 
Palackého a 
Olomoucká (osazena 
kamera MKDS). 



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj

Dodavatel: PTÁČEK 

pozemní stavby s r.o. 

a ARNOŠT PETRUŽELA

Popis akce: Celková 

rekonstrukce staré 

budovy ZUŠ a 

přístavba sálu ve 

dvorním traktu 

objektu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj

Dodavatel: PTÁČEK 

pozemní stavby s r.o. 

a ARNOŠT PETRUŽELA

Popis akce: Celková 

rekonstrukce staré 

budovy ZUŠ a 

přístavba sálu ve 

dvorním traktu 

objektu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj

Dodavatel: PTÁČEK 

pozemní stavby s r.o. 

a ARNOŠT PETRUŽELA

Popis akce: Celková 

rekonstrukce staré 

budovy ZUŠ a 

přístavba sálu ve 

dvorním traktu 

objektu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj

Dodavatel: PTÁČEK 

pozemní stavby s r.o. 

a ARNOŠT PETRUŽELA

Popis akce: Celková 

rekonstrukce staré 

budovy ZUŠ a 

přístavba sálu ve 

dvorním traktu 

objektu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj

Dodavatel: PTÁČEK 

pozemní stavby s r.o. 

a ARNOŠT PETRUŽELA

Popis akce: Celková 

rekonstrukce staré 

budovy ZUŠ a 

přístavba sálu ve 

dvorním traktu 

objektu.



Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Hanusíkova

Termín realizace: 

červenec 2017 –

květen 2018

Předpokládané 

investiční náklady:       

17 382 750,-Kč

Financování: Město 

Kojetín, Olomoucký 

kraj
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