
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 26. 4. 2021 do 20. 6. 2021 

 

 

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

 
PŘEHLED ČINNOSTI 

 

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

(26. 4. 2021 - 20. 6. 2021) 

 

 

 

3x zasedala Rada města Havířova a přijala 232 usnesení 

 

8x zasedala porada vedení města a projednala celkem 81 materiálů  

 

účastnil se členských schůzí SMOOK v Těrlicku a Albrechticích 

 

SC Červenka u Litovle 

 

účastnil se - jednání k adventure golfu, jednání k parkovacím věžím, pracovní jednání 

MSK bez uhlí, jednání poradní skupiny k cyklostezkám, jednání k beach volejbalovému 

hřišti, jednání k projektům EU, jednání k ITI, účastnil se valných hromad, jednání 

k plošným opravám komunikací, účast na představenstvu a dozorčí radě CEVYKA a.s., 

účastnil se prezentace a představení spolupráce statutárního města Havířova a 

společnosti ČEZ ESCO, a.s., jednání s ředitelem MP Havířov Ing. Bohuslavem 

Murasem k uzavírkám, účast na schůzi tripartity MSK o strategických projektech MSK, 

jednání k POHO, online jednání představitelů měst Karviná, Havířov a Jastrzębie-Zdrój 

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 - se zástupci Správy silnic MS kraje a zástupci ŘSD ČR, 

jednání s náměstkem primátora Opavy Ing. Michalem Jedličkou, jednání s náměstkem 

hejtmana Ing. Radkem Podstawkou, jednání s náměstkem hejtmana MS kraje Bc. Jiřím 

Navrátilem, jednání se zástupci Veolie ČR, a.s., jednání se zástupci Asental Group, 

jednání s konzulkou Izabellou Wollejko-Chwastowicz   

 

účastnil se slavnostního podpisu dodatku k memorandu o spolupráci mezi Statutárním 

městem Havířov a společností ČEZ ESCO, Pietní akt Ostravsko-opavská operace - 76. 

výročí, Pietní akt Den vítězství - 76. výročí, účast na Světovém poháru ve stolním tenise 

WTT Czech Open Havířov 2021  

 

účastnil se jednání energetické komise, jednání OK Havířov Prostřední Suchá, jednání 

OK Havířov-Životice 

 

prováděl svatební obřady 

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


