
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 1. 3. 2021 do 25. 4. 2021 

 

 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

 
PŘEHLED ČINNOSTI 

 

pro 19. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 26. dubna 2021 

(1. 3. 2021 - 25. 4. 2021) 

 

 

 

4x zasedala Rada města Havířova a přijala 198 usnesení 

 

8x zasedala porada vedení města a projednala celkem 60 materiálů  

 

účastnil se členské schůze SMOOK ve Stonavě 

 

čerpal 1 den řádné dovolené 

 

účastnil se jednání - pravidelné porady CEVYKO a.s., jednání k telematice, schůzky ke 

smlouvě o pronájmu vlakového nádraží, účastnil se výběrových řízení, jednání 

k adventure golfu, jednání pracovní skupiny k výběru dopravce, jednání k parkovacím 

věžím, jednání poradní skupiny k cyklostezkám, pracovní skupina hejtmana k útlumu 

těžby – online, jednání s předsedy občanských komisí a jednání Komise životního 

prostředí, prezentace k portálu občana, jednání k možným dotacím, účast na 

představenstvu a dozorčí radě CEVYKA a.s., účast na online Krajském setkání SMO 

ČR, účast na online jednání o česko-polské přeshraniční spolupráci Havířova, Karviné 

a Jastrzębie-Zdrój, proběhla průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů 

Magistrátu města Havířova, řediteli příspěvkových organizací a obchodních společností 

města, jednání s občany, účastnil se zasedání zastupitelstva kraje, komise pro průmysl, 

energetiku a chytrý region, jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 

proběhla plánovaná jednání - jednání s náměstkem hejtmana MS kraje Mgr. et Mgr. 

Lukášem Curylem, jednání s ŘSD ČR správa Ostrava, jednání s náměstkem hejtmana 

MS kraje Bc. Jiřím Navrátilem, MBA, jednání s náměstkem primátorky města Brna 

Mgr. Petrem Hladíkem, jednání se starostou Albrechtic Ing. Jindřichem Febrem, jednání 

se zástupci SmVaK Ostrava a.s., jednání s náměstkem primátora Karviné Ing. Lukášem 

Raszykem, jednání s MSID, a.s. 

 

účastnil se slavnostního přijetí premiéra ČR a ministra průmyslu a obchodu ČR 

 

prováděl svatební obřady 

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


