
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 20. 9. 2021 do 12. 12. 2021 

 

 

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

 
PŘEHLED ČINNOSTI 

 

pro 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 13. prosince 2021 

(20. 9. 2021 - 12. 12. 2021) 

 

 

4x zasedala Rada města Havířova a přijala 233 usnesení 

 

12x zasedala porada vedení města a projednala celkem 68 materiálů  

 

SC Praha, SC Hradec Králové 

 

čerpal 4 dny řádné dovolené, 12 dní nemocenské 

 

účastnil se - slavnostní konference pořádané při příležitosti 30. výročí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, výjezdní rady MSK v Havířově, XXIV. sjezdu Polského 

kulturně-osvětového svazu v České republice, XVIII. sněmu Svazu měst a obcí ČR, 

jednání cykloskupiny, účastnil se rozpočtových koleček a jednání k rozpočtům, jednání 

k vizuálu autobusů, účast na představenstvu CEVYKA a.s., jednání k výběru dopravce, 

jednání k adventure golfu, jednání k automyčce Šumbark, jednání k vodovodu Dukla, 

jednání k lezecké stěně, online setkání pracovní skupiny hejtmana MSK k realizaci 

usnesení Vlády ČR č. 949, jednání pracovní skupiny k adaptační strategii, kontrolních 

dnů investičních akcí města, jednání komise rady kraje pro bezpečnost a IZS, komise 

pro průmysl, energetiku a chytrý region, výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost, účastnil se výběrových řízení, proběhla průběžná jednání s vedoucími a 

referenty odborů Magistrátu města Havířova, řediteli příspěvkových organizací a 

obchodních společností města, jednání s občany 

 

proběhla plánovaná jednání – jednání se zástupci Asental Group, jednání se zástupci 

měst Jastrzębie-Zdrój a Karviné, jednání se zástupci MSID a.s., jednání se zástupci 

AWT Rekultivace a.s., jednání s náměstkem hejtmana MS kraje Ing. Radkem 

Podstawkou, jednání s generální konzulkou Izabellou Lucynou Wollejko-Chwastowicz, 

jednání s náměstkem hejtmana MS kraje Ing. Jakubem Unuckou, MBA, jednání 

s náměstkem hejtmana Mgr. Stanislavem Folwarcznym 

 

účastnil se - 28. ročník MISS RENETA 2021 "Hvězdy hvězdám", slavnostní 

představení expozice Legiovlak, slavnostní setkání u příležitosti 70. výročí založení 

Tělovýchovné jednoty Slovan Havířov, pietní akt ke Dni vzniku samostatného 

československého státu, novinářská kachna, jednání občanské komise Havířov-

Prostřední Suchá, jednání občanské komise Havířov-Životice, jednání rozvojové 

komise 

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


