
Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 
od 27. 4. 2020 do 21. 6. 2020 

 

 

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

pro 14. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 22. června 2020 

(27. 4. 2020 - 21. 6. 2020) 

 

6x zasedala Rada města Havířova a přijala 207 usnesení 

 

8x zasedala porada vedení města a projednala celkem 58 materiálů  

 

1x služební cesta (Prostějov) 

 

účastnil se členské schůze SMOOK v Horní Suché 

 

čerpal 1 den řádné dovolené 

 

účastnil se jednání - se zástupci Asental Group k přemístění památníku na Dole Dukla, 

se zástupci OK Havířov-Dolní Datyně a OK Havířov-Životice, jednání k bikesharingu, 

k participativnímu rozpočtu, jednání ke koncepci parkování, k dotačnímu monitoringu, 

k investičním záměrům, ke správě zeleně, účastnil se jednání Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost, účastnil se valných hromad městských společností, 

dopravní konference s BESIPEM a FZŠ, jednání pracovní skupiny ke konferenci Zelená 

města, pracovní jednání ředitelů ZŠ a SVČ, jednání k cyklostezce Havířov-Prostřední 

Suchá, jednání pracovní skupiny na výběr dopravce MHD, proběhla průběžná jednání 

s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města Havířova, řediteli příspěvkových 

organizací a obchodních společností města, jednání s občany 

 

proběhlo 13 plánovaných jednání - jednání se zástupci společnosti PODA a.s,  jednání 

se starostou obce Horní Suchá Ing. Lipnerem, jednání s místostarostou města Český 

Těšín Ing. Slováčkem, jednání s VO sociálních věcí MSK Mgr. Rychlikem, jednání 

s náměstkem hejtmana kraje Mgr. Folwarcznym, jednání se zástupci KŘ Policie MS 

kraje ve věci možného řešení křižovatky sil. č. I/11 a sil. č. II/479 v k.ú Šumbark, jednání 

se zástupci SmVaK, a.s. ke kanalizační síti města Havířova, jednání představenstva 

společnosti CEVYKO, jednání se zástupci měst Prostějov a Kopřivnice, účast při přijetí 

hejtmana MSK prof. Ing. Vondráka, CSc., jednání se zástupci společnosti 

Moravskoslezské investice a Development, a.s., jednání se senátorem Ing. Petrem 

Víchou, jednání se starostou města Šenova Ing. Blažkem a místostarostou Ing. Holušou 

 

účastnil se 7 slavnostních akcí - tisková konference u příležitosti ukončení rozsáhlých 

sanací pěti zdravotních středisek, Pietní akt k výročí Ostravsko-opavské operace, Pietní 

akt ke Dni vítězství, slavnostní otevření pumptrackové dráhy, slavnostní střižení pásky 

havířovského koupaliště, slavnostní střižení pásky chodníku Na Pavlasůvce, diskuzní 

fórum k obchvatu 

 

účastnil se jednání OK Havířov-Bludovice, jednání školské rady ZŠ Moravská, jednání 

OK Havířov-Životice 

 

prováděl svatební obřady a vítání občánků 

 

spolupracoval s médii - POLAR, Český rozhlas Ostrava 


