
 

Přehled činnosti náměstka primátora pro investice a chytré město 

od 4.03.2019 do 28.04.2019 

 

 

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

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 29. dubna 2019 

(4. 3. 2019 - 28. 4. 2019) 

 

 3x zasedala Rada města Havířova a přijala 234 usnesení 

 

1x zasedli předsedové zastupitelských klubů na jednání u kulatého stolu  

 

7x zasedala porada vedení města a projednala celkem 74 materiálů  

 

4x služební cesta - 2x Praha, Skalka u Ježova, Velké Karlovice 

 

čerpal řádnou dovolenou - 1 den 

 

účastnil se členské schůze SMOOK 

 

účastnil se obou “Setkání s primátorem“ v KD Radost 

 

účastnil se jednání - Slavnostní setkání při příležitosti mezinárodní konference "Dny 

nájemního a družstevního bydlení v ČR", 14. členská schůze Sdružení pro přeložku a 

výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov - Třanovice, Zasedání Komory 

statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, 19. ročník odborné konference        

ODPADY 21, Jednání poradní skupiny RSK/ITI přívětivější region, Výjezdní 

zasedání představenstva a dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s. 

 

proběhla průběžná jednání s  vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova, řediteli příspěvkových organizací a obchodních společností města, se 

zástupci obcí Stonava, Albrechtice, Horní Suchá a Orlová, jednání se zástupci ITI 

Ostrava (telematika, přednádražní prostor Havířov, zařízení pro zpracování 

komunálního odpadu), jednání s občany 

 

proběhlo 9 plánovaných jednání (ČEZ Esco, SBD Havířov, jednání se zástupci ŘSD, 

jednání se zástupci Krajského úřadu, jednání se zástupci Krajského ředitelství PČR, 

jednání se zástupci společnosti LIDL, setkání s ministryní pro místní rozvoj Ing. 

Klárou Dostálovou, jednání se zástupci RESIDOMO Havířov - prezentace projektu 

“Živá Hlavní“) 

 

účastnil se 4 slavnostních akcí - Ocenění nejlepších pedagogů, žáků a družstev za rok 

2018, MISS RENETA, Ocenění osobností společenského života, 21. havířovský turnaj 

v integrované boccie 

 

účastnil se jednání komise životního prostředí, jednání energetické komise, jednání 

školské rady a jednání komise BESIP 

 

prováděl svatební obřady 

 

spolupracoval s médii 


