
Přehled činnosti vedení města 

 od  21.9.2020 do 13.12.2020 

 

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

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 14. prosince 2020 

(od 21.9.2020 do 13.12.2020) 

 
6x zasedala Rada města Havířova a přijala 258 usnesení 

 

12x zasedala porada vedení města a projednala celkem 93 materiálů 

 

1x služební cesta Hodonín 

 

zúčastnil se pietního aktu „Den vzniku samostatného čs. státu“ a „Den válečných veteránů“ 

 

zúčastnil se výjezdního zasedání Svazu měst a obcí okresu Karviná 

 

zúčastnil se předání dokončené světelné křižovatky na Dlouhé třídě, slavnostního předání stavby ZŠ 1. máje - 

rekonstrukce školního hřiště, slavnostního přestřižení pásky "Multifunkční hřiště v lokalitě H-Dolní Suchá", 

slavnostního předání stavby „Snižování spotřeby MŠ Okružní, Havířov“ 

 

zúčastnil se slavnostního předání I. etapy rekonstruovaných šaten NsP Havířov a slavnostního uvedení do provozu 

magnetické rezonance a skiaskopicko skiagrafické stěny 

 

předání daru SANTÉ 

 

zúčastnil se Ondrášovky Cupu na MFK Havířov 

 

proběhla rozpočtová kolečka 

 

zúčastnil se schůze Občanské komise pro část města Havířov–Dolní Datyně 

 

zúčastnil se setkání se švédským velvyslancem v Mölnlycke Health Care a jednání ve věci Koncepce fotbalu 

v Havířově - mládežnické kluby 

 

zúčastnil se přijetí delegace z Města Prostějov 

 

zúčastnil se jednání krizového štábu MMH 

 

účastnil se online prezentace – zajištění dopravní obslužnosti v Havířově 

 

zúčastnil se ocenění nejlepších pedagogů, žáků a kolektivů statutárního města Havířova v roce 2020 

 

zúčastnil se jednání spol. CEVYKO – pravidelné porady, představenstvo a valná hromada 

 

proběhla průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města Havířova a pravidelné porady s MRA s.r.o. 

 

účastnil se pravidelných výběrových řízení 

 

proběhla plánovaná jednání (např. jednání s ředitelem SSRZ; MFK; ČEZ; jednání s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových; jednání s náměstkem ředitele TSH a.s. Ing. Zyderem; jednání se zástupkyní VŠ PRIGO; jednání 

se zástupci Asentalu; se zástupci Heimstaden; jednání s Jazz Clubem NEBE; s ředitelkou MKS; jednání ve věci 

projektu EPC; jednání ve věci pronájmu budovy Zámku) 

 

proběhla jednání s občany města Havířova s jejich aktuálními problémy 

 

poslanecká kancelář 

zúčastnil se jednání finančního výboru ZMH 

spolupráce s médii 


