
 
 

Poskytnutí informace 
(dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) 

 
 

Plán investičních akcí pro rok 2017 
 
 
Název projektu: ZUŠ Kojetín – stavební úpravy a přístavba 
Projektová kancelář: BM BAUMAS, spol. s.r.o.  
Rozpočet projektu: 17 930 000 Kč 
Popis díla: rekonstrukce stávající umělecké školy, celková výměna rozvodů ZTI,                                                                                                     
elektro, vytápění, zateplení budovy, přístavba hudebního sálu. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 06/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2018 
 

Název projektu: Rekonstrukce koupaliště II. etapa 
Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován 
Rozpočet projektu: 5 000 000 Kč 
Popis díla: jedná se o modernizaci koupaliště, vybudování nových hřišť, opravy stávajících, 
závlaha travnatých ploch, rekonstrukce šaten a restaurace, opravy plotů a výstavba nových. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 04/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2017 
 

Název projektu: Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, veřejného osvětlení a 
rekonstrukce zdí na hřbitově v Kojetíně 

Projektová kancelář: NELL PROJEKT s.r.o. 
Rozpočet projektu: 4 800 000,-Kč 
Popis díla: jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků, hřbitovních zdí s renovaci plastik 
křížové cesty (13ks), osazení nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a následnou 
výsadbu zeleně kolem těchto zákoutí, rozšíření veřejného osvětlení podél chodníků a rozšíření 
počtu urnových boxů.  
Financování: Město Kojetín 
Výběrové řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 8/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 10/2017 
 

Název projektu: Rekonstrukce KD Popůvky 
Projektová kancelář: BM BAUMAS, spol. s.r.o.  
Rozpočet projektu: 5 800 000 mil. Kč 
Popis díla: v objektu proběhne celková rekonstrukce rozvodů ZTI a kanalizace, elektro, ÚT, 
sociálních zařízení, zvýšení počtu WC, opravy podlah, omítek, zateplení objektu a oprava 
střechy. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
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Plánovaný termín začátku projektu: 10/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 05/2018 
 

Název projektu: Závlaha Masarykova náměstí v Kojetíně 
Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován  
Rozpočet projektu: 700 000 Kč 
Popis díla: Automatická závlaha náměstí bude provedena pod povrchem chodníků a travních 
porostů. Jako zdroj bude využita stávající studna na náměstí. Rozvod bude proveden 
systémem zavlažování Rain Bird 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ  
Plánovaný termín začátku projektu: 03/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 05/2017 
 

Název projektu: Předlažba místní komunikace IV. třídy na náměstí Míru v Kojetíně  
Projektová kancelář: bez projektu 
Rozpočet projektu:1 700 000,-Kč 
Popis díla: Jedná se o celkovou opravu – předlažbu obou stran stávajících chodníků na 
náměstí Míru, spočívající ve výměně stávající dlažby za zámkovou, včetně výměny obrub a 
vybudování chybějících částí veřejného osvětlení. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: nebude vyhlašováno  
Dodavatel stavby: TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. Kojetín, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín 
Plánovaný termín začátku projektu: 3/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 5/2017 
 

Název projektu: Předlažba místní komunikace IV. třídy na náměstí Dr. E. Beneše v 
Kojetíně  

Projektová kancelář: bez projektu 
Rozpočet projektu: 1 000 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o celkovou opravu – předlažbu obou stran stávajících chodníků na 
náměstí Dr. E. Beneše (od Hotelu Pivovar po sochu na Tržním náměstí a od České pošty po 
budovu č.p. 1), spočívající ve výměně stávající dlažby za zámkovou, včetně výměny obrub. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: nebude vyhlašováno  
Dodavatel stavby: TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. Kojetín, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín 
Plánovaný termín začátku projektu: 3/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 5/2017 
 

Název projektu: Vybudování osvětlení venkovních kurtů v areálu Sokolovny 
Kojetín 

Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován 
Rozpočet projektu: 1 500 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o položení vedení osvětlení a instalaci sloupů se svítidly po celé ploše 
venkovních kurtů tak, aby bylo umožněno využití kurtů i po setmění. 
Financování: město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 03/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 05/2017 
 

Název projektu: PD vybudování Biocentra Kojetín 

Projektová kancelář: AQUA CENTRUM Břeclav spol. s r.o. 
Rozpočet projektu: 1 100 000 mil Kč 
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Popis díla: Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení 
a skutečné provedení stavby, dle podmínek poskytovatele dotace. Biocentrum Kojetín bude 
odpočinkovou, klidovou a relaxační zónu s přírodními vodními nádržemi. Cílem je vytvoření 
optimálních podmínek pro růst a život ohroženým a chráněným druhům zvířat a rostlin. 
Financování: Město Kojetín, OPŽP 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo  
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 01/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 05/2017 
 

Název projektu: Studie + PD rekonstrukce KD Kojetín – bývalé Sokolovny  

Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován 
Rozpočet projektu: 1 500 000 Kč 
Popis díla: Jedná se vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a skutečné 
provedení stavby v rámci kompletní rekonstrukce objektu, doposud byly prováděny jen 
udržovací dílčí opravy. Současný stav je nevyhovující. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: probíhá 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu:03/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla:08/2017 
 

Název projektu: Rozšíření kamerového systému města  
Projektová kancelář: nezadáno 
Rozpočet projektu: 250 000 Kč 
Popis díla: V Kojetíně probíhá II. etapa pokládky a rozvodu optického zasíťování, která je 
součástí krajského projektu. Město Kojetín současně s požadavky Městské policie využívá 
tohoto projektu k možnosti rozmístění nových kamer a rozšíření stávajícího systému. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 05/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 09/2017 
 

Název projektu: Rekonstrukce regulace plynu kotelny DPS E. Beneše  
Projektová kancelář: nebylo zadáno 
Rozpočet projektu: 170 000 Kč 
Popis díla: Z důvodu úspory energií a paliva bylo přistoupeno k záměru regulace plynu kotelny. 
Práce budou probíhat v době letní odstávky vytápění 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: nebylo zadáno 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 06/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 07/2017 
 

Název projektu: Rekonstrukce regulace plynu kotelny VIC  
Projektová kancelář: nebylo zadáno 
Rozpočet projektu:218 000Kč 
Popis díla: Z důvodu úspory energií a paliva bylo přistoupeno k záměru regulace plynu kotelny. 
Práce budou probíhat v době letní odstávky vytápění 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: nebylo zadáno 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 06/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 07/2017 
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Název projektu: PD – ulice Sladovní (nový asfalt, parkoviště, chodníky)  
Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován  
Rozpočet projektu: 500 000 Kč 
Popis díla: Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení 
a skutečné provedení stavby. Stavba řeší kompletní rekonstrukci ulice Sladovní, a to od ulice 
Družstevní po ulici Tvorovská. Rekonstruován bude celý uliční profil – komunikace, 
oboustranné chodníky i parkovací stání. Dále bude součástí rekonstrukce i parkovací plochy 
pozemku za prodejnou potravin. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 3/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla:7/2018 
 

Název projektu: Cyklostezka B+K  
Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován 
Rozpočet projektu: 800 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o projektovou přípravu stavby „Cyklostezka Bezměrov – Kojetín“ ve fázi 
dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+PDPS). 
Celková délka cyklostezky v katastrálním území Kojetín je 2630 m. 
Financování: Město Kojetín, IROP 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu:2/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla:2/2018 
 

Název projektu: Cyklostezka K+U+L+T   
Projektová kancelář: projekt doposud nezpracován  
Rozpočet projektu: 800 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o projektovou přípravu stavby „Cyklostezka Kojetín – Uhřičice – Lobodice 
- Tovačov“ ve fázi dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby 
(DSP+PDPS). Celková délka cyklostezky v katastrálním území Kojetín je 1430 m. 
Financování: Město Kojetín, IROP 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu:2/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla:2/2018 
 

Název projektu: Informační orientační značení  
Projektová kancelář: SEKNE, spol. s r.o., Olomouc 
Rozpočet projektu: 250 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o osazení jednotného informačního orientačního značení na území města 
Kojetína 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 6/2017 
Předpokládaný termín dokončení díla: 11/2018 
 


