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Plán investičních akcí pro rok 2019 
 
Ceny rozpočtů projektů bez DPH 

Název projektu: Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště 
v Kojetíně 

Projektová kancelář: BM Baumas s.r.o. Kroměříž 
Rozpočet projektu: 29 403 000 Kč 
Popis díla: jedná se o rozšíření a modernizaci koupaliště, tj.:  
Rekonstrukce objektu stravování pro sportoviště, oplocení sportoviště, kemp s chatkami, 
objekt zázemí, připojení a rozvody nízkého napětí (NN), osvětlení kempu, připojení na pitnou 
vodu, teplovod – ohřev vody v bazénech a sociálních zařízení, kanalizační jímka pro kemp, 
sadové úpravy, chodníky, skluzavka do bazénu, posilovací a balanční prvky – dětské hřiště. 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: Ptáček pozemní stavby s.r.o., Kojetín 
Termín začátku projektu: 04/2018 
Předpokládaný termín dokončení díla: 07/2019 

Název projektu: Biocentrum Kojetín 
Projektová kancelář: AQUA CENTRUM Břeclav spol. s r.o. 
Rozpočet projektu: 23 110 000 Kč 
Popis díla: 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: 11/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 11/2020 

Název projektu: Rekonstrukce objektu KD Kojetín   
Projektová kancelář: Ing. Pavel Krampla, Zlín 
Rozpočet projektu: 52 815 000 Kč 
Popis díla: Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce objektu, doposud byly prováděny jen 
udržovací dílčí opravy. Současný stav je nevyhovující. 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: Ptáček pozemní stavby s.r.o., Kojetín 
Termín začátku projektu: 06/2018 
Předpokládaný termín dokončení díla: 06/2019 

Název projektu: Rozšíření Městského optického kabelu  
Projektová kancelář: Zlínprojekt, NWT 
Rozpočet projektu: 600 000 Kč 
Popis díla: V Kojetíně probíhá další etapa pokládky a rozvodu optického zasíťování, která je 
součástí krajského projektu. V letošním roce je uvažováno s realizací zasíťování lokality od 
Gymnázia směrem na ZUŠ Hanusíkova, ŠJ Hanusíkova a MŠ Hanusíkova, dále profouknutí 
optických vláken v již provedených zemních rozvodech. Dle možnosti dotací současně 
s požadavky Městské policie využívá Město tohoto projektu k možnosti rozmístění nových 
kamer a rozšíření stávajícího systému. 
Financování: Město Kojetín 
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Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 06/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 11/2019 

Název projektu: Klimatizační jednotky v mateřské škole ul. Hanusíkova  
Projektová kancelář: Jan Pekař, Chropyně 
Rozpočet projektu: 150 000 Kč 
Popis díla: V prostorách učeben a heren MŠ Hanusíkova v Kojetíně je nutná realizace 
klimatizačních jednotek. S přibývajícími dny slunečního svitu se budova více teplotně 
akumuluje, ze zdravotních a hygienických požadavků bylo přistoupeno k tomuto projektu. 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: prozatím nevybrán 
Plánovaný termín začátku projektu: 03/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 04/2019 

Název projektu: Zateplení DPS J. Peštuky v Kojetíně 
Projektová kancelář: BM Baumas, Kroměříž 
Rozpočet projektu: 5 175 000 Kč 
Popis díla: Město Kojetín využilo pro realizaci tohoto projektu spolufinancování s IROP 
MS2014+ výzvy „Zateplení objektů bydlení“. V r. 2015 proběhla v tomto objektu výměna oken, 
nyní bude celý objekt zateplený. Probíhá příprava VŘ. 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Financování: Město Kojetín + IROP 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 08/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 11/2019 

Název projektu: Rekonstrukce kotelny + PD v objektu ZŠ nám. Míru v Kojetíně 
Projektová kancelář: prozatím nevybrána 
Rozpočet projektu: 1 240 000 Kč 
Popis díla: Stávající vybavení a zařízení kotelny je nevyhovující. Aby nedošlo k havarijním 
situacím při vytápění učeben a celého objektu ZŠ nám. Míru, bylo přistoupeno k tomuto 
projektu. Součástí tohoto projektu bude i nové měření a regulace vytápěcího systému. 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 07/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 07/2020 

Název projektu: Rekonstrukce kotelny v objektu radnice v Kojetíně 
Projektová kancelář: Ing. Eduard Šober 
Rozpočet projektu: 1 950 000 Kč 
Popis díla: Stávající vybavení a zařízení kotelny je nevyhovující. Aby nedošlo k havarijním 
situacím při vytápění kanceláří a celého objektu radnice v Kojetíně, bylo přistoupeno k tomuto 
projektu, jehož součástí bude i nové měření a regulace vytápěcího systému. 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 07/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 10/2019 

Název projektu: Hřiště sídliště JIH 
Projektová kancelář: Unipark s.r.o., Sladkovského 13, Brno  
Rozpočet projektu: 4 480 000 Kč 
Popis díla: výstavba dětského hřiště na pozemku p.č. 633/1 v ulici Tyršova v Kojetíně.                         
Pozemek je v současné době užíván jako veřejná zeleň. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
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Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 05/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 08/2019 

Název projektu: Stavební úpravy MK a zpevněných ploch na Tržním náměstí v Kojetíně 
Rozpočet projektu: 2 300 000,-Kč 
Popis díla: jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace a chodníku, spolu s výstavbou 
nových parkovacích míst k RD. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 01/2020  
Předpokládaný termín dokončení díla: 06/2020 

Název projektu: Rekonstrukce ulice Blanská 
Rozpočet projektu: 4 500 000,-Kč  
Popis díla: v rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce místní komunikace 
a chodníku, spolu s výstavbou nových podélných parkovacích míst a úpravou stávajícího 
parkoviště. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 6/2020 
Předpokládaný termín dokončení díla: 6/2021 

Název projektu: Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník 
Rozpočet projektu: 3 000 000,-Kč 
Popis díla: Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající MK, která v části bude rozšířena 
a v části bude upraven tvar křižovatky. Dále budou vytvořena nová parkovací místa i nový 
spojovací chodník. 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: TECHNIS Kojetín, s.r.o. 
Plánovaný termín začátku projektu:9/2018 
Předpokládaný termín dokončení díla: 6/2019 

Název projektu: Cyklostezka Kojetín - Albert 
Rozpočet projektu: 1 300 000,-Kč 
Popis díla: Jedná se o vybudování nové cyklostezky navazující od ulice Mlýnská na ulici Polní 
kolem supermarketu Albert. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 01/2020 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2020 

Název projektu: Rekonstrukce ulice Sladovní v Kojetíně 
Rozpočet projektu: 7 000 000,-Kč 
Popis díla: V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce místní komunikace, chodníků 
i odstavných ploch. Dále v části napojení MK na státní silnici dojde k úpravě tvaru křižovatky 
a taktéž bude vybudováno nové parkoviště.  
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 4/2019 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2021 
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Název projektu: Cyklostezka Kojetín - Tovačov 
Rozpočet projektu: 15 000 000,-Kč 
Popis díla: Jedná se o vybudování nové cyklostezky z Kojetína přes Uhřičice a Lobodice do 
Tovačova převážně kolem řeky Moravy a to pouze v katastrálním území Kojetín. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 04/2020 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2022 

Název projektu: Cyklostezka Kojetín - Bezměrov 
Rozpočet projektu: 17 000 000,-Kč 
Popis díla: Jedná se o vybudování nové cyklostezky v katastrálním území Kojetín, a to 
z Kojetína do Bezměrova, kde bude navazovat na stávající cyklostezku do Kroměříže. 
Financování: Město Kojetín 
Výběrová řízení: prozatím neproběhlo 
Dodavatel stavby: dle VŘ 
Plánovaný termín začátku projektu: 04/2020 
Předpokládaný termín dokončení díla: 12/2022 

Název projektu: Nové VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava chodníku na ulici Polní  
Rozpočet projektu: 2 624 851,-Kč  
Popis díla: Jedná se o pokládku nového kabelového vedení veřejného osvětlení, včetně 
nových stožárů a lamp. Součástí projektu je i celková rekonstrukce chodníků po pokládce výše 
uvedeného vedení. 
Financování: Město Kojetín 
Dodavatel stavby: TECHNIS Kojetín, s.r.o. 
Plánovaný termín začátku projektu: 9/2018 
Předpokládaný termín dokončení díla: 6/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vypracoval: 
 
Rudolf Drtina 
Referent odboru výstavby, životního prostředí a dopravy 
Tel.     581 277 475 
Mob. 776 639 494 
………………………………………….. 
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20 
752 01 Kojetín 
r.drtina@radnice.kojetin.cz 
http://www.kojetin.cz 
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