
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj města 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 19. prosince 2016 

(15.9. 2016 - 7.12. 2016) 

 

 

 

15.9. – zást. spol. MEVA Ostrava, vedoucí OKS Ing. Mayerová a Ing. Wojnarová – podzemní  

            Kontejnery 

- VZ/76/OSRM/16 „Odstranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15 Havířov – 

Šumbark“ 

- Ostrava, jednání s OKS-Podzemní kontejnery 

- Ing. Wojnarová, OKS – stav chodníků ve městě, parkoviště ul. Okružní 

 

16.9. -p. Czechová, referentka OKS – doprava ve městě 

 - jednání k problematice financování ztráty dopravce při zajišťování ostatní dopravní  

             obslužnosti linkami příměstské dopravy v přepravní relaci Havířov – Ostrava,                           

             (víkendová doprava) v r. 2017 

- P. Stach, občan města – stížnost-průjezd nákladních vozidel, ul. Jarošova 

 

19.9. - jednání komise EVZ/58/MRA – B/2016 „Sanace obytného domu ul. Jarošova 4a/748,  

             4b/749, 4c/750 Havířov – Šumbark a EVZ/66/MRA – B/2016 „Sanace obytného domu  

             na ul. Jílová 6/1582 Havířov – Podlesí 

-   Porada vedení města 

- P. Czechová, OKS – autobusová doprava ve městě - Havířov-Šenov-Ostrava 

- P. Buchválek, občan města Havířova – vývoz odpadkových košů ve městě v rámci TSH, a.s. 

- P. Horňáková, občanka města – stížnost, ul. Podlesní 

- Bc. Rapant, předseda Finančního výboru 

 

20.9. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

- JUDr. Vašek, ved. OSRM – stížnost p. Horňákové, občanky města 

- Mgr. Dybová, tisková mluvčí MMH – zprávy o činnosti města 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – příprava na rozpočet města 2017 

 

21.9. - VZ/76/OSRM/16 „Odtsranění bytového domu Obránců míru 9, 11, 13, 15 Havířov   

Šumbark“ 

- JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 - Ing. Mikulová, OSRM, JUDr. Vašek, OSRM – VZ hřbitov 

 - Ing. Klimeš, OSRM – elektronická aukce 

 - p. Lankočí, předseda komise BESIP 

 

22.9. - Zámek Havířov s.r.o. – výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  

              PSP ČR 

 

23.9. - p. Zmarzliak, občan města Havířova, p. Krpcová, OKS – stížnost- chodníky na ul. Seiferta 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – studie PD Mánesová 

 - kontrola staveb – parkovací místa ve městě, stav chodníků ve městě 

 - Mgr. Dybová, tisková mluvčí MMH – BESIP, dopravní hřiště 
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26.9. - zasedání ZmH 

 - porada vedení města 

 

27.9. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

- VZ/OKS – „Plošné opravy chodníků ve městě“ 

 - p. Czechová, OKS, Ing. Mayerová, ved. OKS – veřejná autobusová doprava 

 - kontrola stavu chodníku na ul. Národní 

 

28.9.  - státní svátek 

 

29.9. - VZ/238/OSRM/16 „sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední  

              Suchá“ 

-  VZ/229/OSRM/16 „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ 

- VZ/228/OSRM/16 „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ 

 

30.9. - „Rozpočtové kolečko“ – OVŽÚ (příjmy), SO (příjmy), SSSÚ 

 - p. náměstkyně primátora Mgr. Feberová – studie PD Mánesova 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – VZ, návrh rozpočtu investic 2017 

 - Ing. Martínek, náměstek hejtmana MRK 

 

3.10. - komise EVZ/64/MRA-B/2016-„Oprava lodžií a výměna zábradlí Kubelíkova 10, Havířov- 

              Podlesí“ 

- Porada vedení města 

- „Rozpočtové kolečko“ – OÚR, ORG, hospodářská činnost MRA 

 

4.10. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 - p. Hanzlová, občanka města – stížnost, ul. Svážná 

 - p. náměstkyně primátora Mgr. Feberová – Zelená města, závěry konference 

 

5.10. - zasedání RmH 

 - Bc. Rapant, RmH - MRA 

 - „Rozpočtové kolečko“ OKS, hospodářská činnost OKS 

 

6.10. - „Rozpočtové kolečko“ OŽP, OSV, OŠK (dotace a dary) 

 

7.10.  - „Rozpočtové kolečko“ EO, KP, MP 

 - Mgr. Dybová, tisková mluvčí MMH – BESIP, tiskové zprávy 

 

10.10.  - Porada vedení města 

 - „Rozpočtové kolečko“ OSRM 

 - jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky odpadového hospodářství města a  

              přípravu Plánu odpadového hospodářství města Havířova 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – rozpočet města 

 

11.10. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - Ing. Martínek, náměstek hejtmana MRK 

 - „Rozpočtové kolečko“ DSH, SSmH, SANTÉ 
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12.10. - „Rozpočtové kolečko“ MK, MKS, SSRZ, OŠK (MŠ) 

 - p. Šimeček, občan města – ul. Obloukova 

 

13.10. - „Rozpočtové kolečko“ OŠK (ZŠ) 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – investice 2017 

 - SC Horní Lomná – polsko-česká odborná setkání – zahajovací konference  

               k přeshraničnímu projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

 

14.10. - pokračování SC Horní Lomná 

 

17.10. - komise EVZ/67/MRA-B/2016 „Úprava předních vstupů do domu na ul. Mládí 4, 6, 8, 10  

              Havířov – Šumbark“ 

- Porada vedení města 

- JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

- „Rozpočtové kolečko“ OŠK (ZŠ) 

 

18.10. - 21.10. – řádná dovolená 

 

24.10. - komise EVZ/80/MRA-B/2016  „Rozdělení bytové jednotky č. 13 velikost 5+1 na dva byty  

             2+1 ul. Mládí 20/1143, Havířov – Šumbark“ 

 - p. primátor Bc. Pawlas, náměstek primátora Ing. Heczko – stav MRA Havířov 

 - Porada vedení města 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – investice 2017 

 - Ing. Martínek, náměstek hejtmana MRK 

 

25.10. - zasedání SMOOK 

 

26.10. - zasedání RmH 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – rozpočet 2017 

 

27.10. - jednání TSH, a.s. – posek trávy ve městě 

 - OSRM – rozpočet 2017 

 - pietní akt – Den vzniku samostatného Československa 

 - p. Kozák, občan města-  odkanalizování města, ul. Modřínová ?????? 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 

28.10. - státní svátek  

 

31.10. - porada vedení města 

 - OKS– Plán odpadového hospodářství 

 - Bc. Rapant, RmH 

 - p. Polák, ZmH 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 

1.11. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – kontrola staveb ve městě - Zimní stadion, krytá hala 

 

2.11. - Jednání s OSRM -  umístění skeatparku ve městě 

 - JUDr. Bujok, parkování ve městě, LUNA 

 - Ing. Návratová, ved. OŽP – lesní hospodářství 
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 - Ing. Mayerová, ved. OKS, osvětlení ve městě, křižovatka u ČSAD, nový sběrný dvůr 

 - p. Lankoči – BESIP 

 - Ing. Wojnarová, OKS – materiály do PV 

 

3.11. - Ing. Ryška, občan města, vývoj dopravní obslužnosti (Kaufland) 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – dopravní obslužnost u nového obchodního centra (Lídl) 

 - mimořádné zasedání porady vedení města 

 

4.11. - Ing. Petrovský, ved. SSSÚ – problematika dopravní obslužnosti (Rotunda) 

 - p. Kukačka, občan města – vyhrazení parkovacího místa pro invalidu 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – dopravní obslužnost Rotunda 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – vyčerpání kapacity sběrného dvoru, návrh kompletní údržby  

             veřejné zeleně ve městě, TSH, a.s. 

 

7.11. - porada vedení města 

 - VZ Poradenství u stavby kanalizace 

 - Bc. Rapant, RmH 

 

8.11. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – výstavba – hřbitov, investice 

 - setkání s řediteli MŚ a ZŠ 

 

9.11. - Mgr. Havlů, ved. OSR – demolice domu Havířov – Šumbark 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 - p. Šimeček – MISS Reneta, K-MODE 

 - p. primátor Bc. Pawlas-MRA Havířov 

 - p. Látka, člen komise životního prostředí 

 

10.11. – 11.11. – řádná dovolená 

 

14.11. - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 - porada vedení města 

 - Mgr. Havlů, OSR – „Udržitelnost projektů“ 

 - 10. Výročí KPHM Ostrava v KD Radost 

 

15.11. - Ing. Martinek, ředitel TSH, a.s. a Ing. Mayerová, ved. OKS – ceny poskytovaných služeb  

             TSH pro rok 2016 

 - Ing. Mayerová, ved. OKS – program odpadového hospodářství, Rotunda 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – problematika Svážná 

 - Ing. Gebauer, ředitel SSRZ – výstavba haly 

 

16.11.  - zasedání RmH 

 - Mgr. Havlů, OSR – vyřízení běžné agendy 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – vyřízení běžné agendy 

 - MK Havířov 

 

17.11.  - státní svátek 

 

18.11. - kontrola ceníku TSH, a.s. 
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21.11. - JUDr. Vašek, ved. OSRM – administrátor odkanalizování Havířov 

 - komise „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem – projektová  

              dokumentace“ 

 - porada vedení města 

 - Bc. Rapant (RmH), Ing. Wicher, občan města Havířova – stav sportu ve městě 

 

22.11. - NsP Havířov – Den urologie 

 - Setkání vedení města s ved. odborů, příspěvkových organizací 

 

23.11. - Ing. Muras, ředitel MP, Ing. Šillerová, ZmH, p. Krpcová, OKS – řešení křižovatky Dlouhá  

              třída x U Merkuru 

 - P. primátor Bc. Pawlas – výstavba tenisové haly  

 - TV Polar, rekonstrukce, bazén Delfínek 

 - komise „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem – projektová  

              dokumentace“ 

 - Bc. Rapant, RmH  

 

24.11. - JUDr. Vašek, ved. OSRM, multifunkční hřiště, ul. Lázeňská 

 - KD Radost, konference „Chceme území Karvinska po ukončení těžby černého uhlí řešit  

              společně a koncepčně?“ 

 - Akce „Novinářská kachna“ 

 

25.11. - p. náměstkyně primátora Mgr. Feberová, vyřízení běžné agendy 

 - jednání – úklid na ul. Karvinská-stížnost 

 - p. Ryška, občan města Havířova – chodníky-Havířov-Bludovice 

 

28.11. - p. náměstkyně primátora Mgr. Feberová, OKS – prodejní stánek u OD ELÁN 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM - rozpočet města 2017 

 - Ing. Fukalová, EO a Bc. Rapant (RmH) – rozpočet města 2017 

 

29.11. - pracovní porada s Ing. Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - zasedání SMOOK-Chotěbuz 

 

30.11. - zasedání RmH 

 - Ing. Hučík, OKS – stížnost p. Balon, zatékání vody do domu 

 - Ing. Wojnarová, OKS – ceny TSH, a.s. 

 - VZ/OSRM-Hřiště Havířov – Životice 

 

1.12. - JUDr. Vašek, ved. OSRM, Ing. Mikulová OSRM – cyklostezky 

 - komise „Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem – projektová  

              dokumentace“ 

 

2.12. - JUDr. Vašek, ved. OSRM – VZ , MRA Havířov 

 

5.12.  - porada vedení města 

 - JUDr. Vašek, ved. OSRM – skeatpark ul. Lázeňská 

 

6.12. - p. Balon, občan města Havířova, Ing. Hučík, OKS – stížnost 

 

7.12. - zasedání RmH 


