
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 24.06.2019 do 22.09.2019 

 

 

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

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 23. září 2019 

(24. 6. 2019 - 22. 9. 2019) 

 

 4x zasedala Rada města Havířova a přijala 273 usnesení 

 

1x zasedli předsedové zastupitelských klubů na jednání u kulatého stolu  

 

13x zasedala porada vedení města a projednala celkem 99 materiálů  

 

2x služební cesta - Praha, Skalka u Ježova 

 

účastnil se valné hromady ČSAD Havířov, a.s. 

 

čerpal řádnou dovolenou - 4 dny 

 

účastnil se jednání - k Vizi města 2020+, k rozpočtu, setkání s min. ŽP-strategický 

dokument adaptace na změny klimatu, jednání k zákazu odbočení na Šumbark, podpis 

Memoranda o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny,              

2x jednání řídícího výboru ITI Ostrava, jednání se zástupci partnerského města 

Jastrzębie-Zdrój, jednání ke koncepci sportu, jednání ke konferenci Zelená města, 

jednání k přípravě integrovaného projektu zaměřeného na řešení pohornické krajiny, 

jednání s fotbalovými kluby-potřeby oprav a investic, jednání k vodovodu Dukla, 

Zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, jednání se senátorem Ing. 

Víchou, jednání k participativnímu rozpočtu, proběhla průběžná jednání s  vedoucími 

a referenty odborů Magistrátu města Havířova, řediteli příspěvkových organizací a 

obchodních společností města, jednání s občany 

 

proběhlo 10 plánovaných jednání (např. CEVYKO, jednání se zástupci SŽDC, ŘSD,  

RESIDOMO Havířov, SBD, MASTER IT, jednání se zástupci Krajského úřadu – 

výběr dopravce, jednání se zástupci ITI Ostrava, jednání se zástupci T-mobilu,  

 

účastnil se 14 slavnostních akcí – slavnostní přestřižení pásky u dokončené stavby        

„ Parkoviště na ul. Točitá, Havířov – Podlesí“, Pietní akt - 58. výročí tragédie na Dole 

Dukla, slavnostní otevření parkoviště Šrámkova, slavnostní otevření Skateparku, 

slavnostní zahájení bikesharinku, Pietní akt - 75. výročí Životické tragédie, Český 

skateboardový pohár a Vans Shop Riot v Havířově, Dožínky v Havířově-Bludovicích, 

zahájení školního roku ZŠ Moravská, 10. výročí vzniku služby následné péče Dům 

pod Svahem, Havířovské slavnosti, Zábavné odpoledne s BESIPEM, první domácí 

zápas AZ Residomo Havířov, Jabkový den v Jablunkově 

 

účastnil se jednání komise životního prostředí a jednání rozvojové komise 

 

prováděl svatební obřady  

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas, Česká televize, MF Dnes, TV Prima 


