
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 21. 6. 2021 do 19. 9. 2021 

 

 

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

 
PŘEHLED ČINNOSTI 

 

pro 21. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 20. září 2021 

(21. 6. 2021 - 19. 9. 2021) 

 

 

4x zasedala Rada města Havířova a přijala 219 usnesení 

 

11x zasedala porada vedení města a projednala celkem 83 materiálů  

 

účastnil se členské schůze SMOOK v Bohumíně 

 

SC Seč, SC Most 

 

čerpal 12 dnů řádné dovolené 

 

účastnil se – kontrolních dnů investičních akcí města, online jednání k efektivnímu 

parkování, jednání k investičním záměrům, jednání k výběru dopravce, zasedání 

Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, účast na valné hromadě 

CEVYKA a.s., XXVII. Setkání podnikatelů, online jednání Řídícího výboru ITI, 

jednání k propojení Havířova s cyklotrasou č. 10, VI. ročník Právní konference SMO 

ČR, jednání k energetickému managementu, účastnil se konference Invest MORE 2021, 

25. setkání hornických měst a obcí ČR, 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, účastnil se 

zasedání zastupitelstva kraje, komise pro průmysl, energetiku a chytrý region, jednání 

výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

proběhla plánovaná jednání – s Ing. Petrem Kajnarem, jednání s náměstkem hejtmana 

MS kraje Ing. Radkem Podstawkou, jednání s náměstkem hejtmana MS kraje Mgr. et 

Mgr. Lukášem Curylem, jednání s generální konzulkou Izabellou Lucynou Wollejko-

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

jednání s místostarostou Šenova Ing. Holušou 

 

účastnil se pietního aktu k 60. Výročí tragédie na Dole Dukla, slavnostního otevření 

beachvolejbalového hřiště, pietního aktu Životické tragédie - 77. výročí, účast na akci 

Strom života, zahájení školního roku na ZŠ Selská a ZŠ Zelená, účastnil se 

Havířovských slavností, slavnostního předání nové cisternové automobilové stříkačky 

pro JSDH Havířov-Šumbark 

 

účastnil se diskuze s občany k obchvatu Havířova, setkání s primátorem, setkání vedení 

měst Karviná, Havířov a Jastrzębie-Zdrój, rozvojové komise 

 

prováděl svatební obřady 

 

spolupracoval s médii - POLAR, Česká televize, Český rozhlas Ostrava 


