
Přehled činnosti vedení města 

 od  27.01.2020 do 23.02.2020 

 

Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 24. února 2020 

(od 27.01.2020 do 23.02.2020) 
 

 
2x zasedala Rada města Havířova a přijala 123 usnesení 

 

4x zasedala porada vedení města a projednala celkem 33 materiálů 
 

1x služební cesta Praha 

 

čerpání řádné dovolené 5 dní 

 

proběhla průběžná jednání s vedoucími a referenty odboru Magistrátu města Havířova a řediteli 

městských a příspěvkových organizací města 

 

zúčastnil se konference s názvem „Tvoříme chytrou budoucnost“ se zaměřením na inovace 

v udržitelné energetice v Praze 

 

proběhlo jednání se zástupci Občanské komise pro část města Havířov – Prostřední Suchá 

 

proběhlo neformální setkání se zástupci Občanské komise pro část města Havířov – Dolní Datyně 

 

proběhlo jednání za účasti Městského kulturního střediska a Restaurace Radnice Havířov 

 

zúčastnil se slavnostního vyhodnocení činnosti Městské policie za rok 2019 

 

zúčastnil se schůze Občanské komise pro část města Havířov – Šumbark 

 

proběhla plánovaná jednání (např: VZ elektromobily; s reklamní společností ORANGE; schůzka 

s MUDr. Obtulovičem; jednání ve věci VR Edu Pack; jednání se spol. Unitender; jednání ve věci 

stavby Družstevnická; IP Life; jednání s ředitelem HTS, a.s.; s ředitelem SSRZ)   

 

proběhlo jednání s předsedou OVS panem Pečinkou 

 

proběhlo jednání s panem Indrákem z Rugby Club Havířov  

 

proběhla kontrola na TSH a.s. 

 

proběhlo jednání s panem Porembskim z FK GASCONTROL Havířov 

 

proběhlo jednání s panem Endalem z SKST ve věci projektu na výstavbu haly na stolní tenis 

 

proběhla oficiální návštěva náměstků Mgr. Hořínka a Bc. Míčka z Magistrátu města Frýdku-Místku 

 

  



 
Přehled činnosti vedení města 

 od  27.01.2020 do 23.02.2020 

 

 

zúčastnil se jednání představenstva spol. CEVYKO 

 

proběhly pravidelné porady spol. CEVYKO 

 

zúčastnil se Reprezentačního plesu statutárního města Havířov 

 

proběhla jednání s občany města Havířova s jejich aktuálními problémy 

 

poslanecká kancelář 

 

zúčastnil se jednání finančního výboru ZMH 

 

spolupráce s médii 


