
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 21. 9. 2020 do 13. 12. 2020 

 

 

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

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

(21. 9. 2020 - 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 Praha 

 

účastnil se členské schůze SMOOK v Orlové 

 

čerpal 4 dny řádné dovolené 

 

účastnil se jednání - jednání k telematice, účastnil se rozpočtových koleček a jednání 

k rozpočtům, jednání s občany o obchvatu, pravidelné porady a jednání představenstva 

a dozorčí rady CEVYKA a.s., jednání k cyklostezkám, účastnil se kontrolních dnů 

přednádraží, jednání k bikesharingu, koordinační jednání k výpravní hale, jednání 

k Junácké, účastnil se online prezentace - zajištění dopravní obslužnosti v Havířově, 

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, zúčastnil se ustavujícího zasedání zastupitelstva 

MS kraje 

 

proběhla plánovaná jednání - jednání se zástupci Armády spásy, jednání se zástupci 

Vysoké školy PRIGO, schůzka na MSID - spolupráce při definování projektů pro nové 

příležitosti MSK, jednání se zástupci Tesco, přijetí delegace z Prostějova, jednání se 

zástupci Asental Group, přijetí starosty a místostarosty Petřvaldu, jednání se zástupci 

ČSAD Havířov, a.s. 

 

účastnil se slavnostních akcí - slavnostní předání I. etapy rekonstruovaných šaten pro 

havířovské zdravotníky, Pietní akt - Den válečných veteránů, slavnostní předání stavby 

školního hřiště ZŠ 1. máje, Pietní akt - Den vzniku samostatného československého 

státu, slavnostní předání stavby „Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov – Dolní Suchá“, 

slavnostní uvedení do provozu magnetické rezonance a skiaskopicko skiagrafické stěny, 

slavnostní předání stavby „Snižování spotřeby MŠ Okružní, Havířov“  

 

prováděl svatební obřady  

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


