
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 22. 6. 2020 do 20. 9. 2020 

 

 

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

pro 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 21. září 2020 

(22. 6. 2020 - 20. 9. 2020) 

 

6x zasedala Rada města Havířova a přijala 249 usnesení 

 

13x zasedala porada vedení města a projednala celkem 76 materiálů  

 

2x služební cesta (Rozdrojovice u Brna, Praha) 

 

účastnil se členské schůze SMOOK v Karviné 

 

čerpal 4 dny řádné dovolené 

 

účastnil se jednání - jednání s občany o obchvatu, pravidelné porady CEVYKO a.s., 

jednání k hřišti v Dolní Suché, jednání k cyklostezkám s PČR a Správou silnic MSK, 

jednání k petici Pumptrack, jednání k Sušanským rybníkům, Členská schůze Sdružení 

pro přeložku a výstavbu komunikace I/11  v úseku Havířov - Třanovice, účastnil se 

kontrolních dnů přednádraží, Jednání řídícího výboru ITI v Ostravě, Zasedání Komory 

statutárních měst Svazu měst a obcí ČR a Konference "Přínosy metropolitní spolupráce 

pro obce, regiony a stát", Schůzka k zařazení silnice I/11 do přílohy zákona 416/2009 

Sb ., jednání pracovní skupiny pro dopravu, jednání k Junácké, 13. zasedání Regionální 

stálé konference MSK, proběhla průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů 

Magistrátu města Havířova, řediteli příspěvkových organizací a obchodních společností 

města, jednání s občany 

 

proběhlo 11 plánovaných jednání - jednání se zástupci společnosti PODA a.s, jednání 

se zástupci Armády spásy, jednání se zástupci Atletického klubu Havířov, jednání se 

zástupci Vysoké školy PRIGO, jednání se zástupci Asental Group, jednání se zástupci 

Národní sportovní asociace, jednání se zástupci Slezské diakonie, přijetí starosty a 

radních MěÚ Vítkovice, schůzka představitelů okolních obcí k bikesharingu, jednání     

s RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou města Třinec, schůzka se zástupci AWT 

Rekultivace a.s. 

 

účastnil se 11 slavnostních akcí - slavnostní otevření zrekonstruované odbavovací haly 

na vlakovém nádraží, pietní akt k 76. výročí Životické tragédie, zahájení triatlonového 

závodu Epic3Challenge, slavnostní předání elektromobilů ČEZ ESCO, a.s., slavnostní 

zahájení ME v soft tenisu, slavnostní ukončení stavby " Snižování spotřeby energie MŠ 

Moravská, Havířov", slavnostní zahájení školního roku ZŠ Selská a ZŠ Zelená, účast 

na vernisáži Mgr. Josefa Pintéra - Ze života Havířova, pietní akt u památníku polských 

letců v Těrlicku, slavnostní otevření Národního sportovního centra stolního tenisu, 

slavnostní otevření muzea potravin a zemědělských strojů Národního zemědělského 

muzea 

 

prováděl svatební obřady  

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


