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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  

 proběhla průběžná jednání s  vedoucími a referenty odborů Magistrátu města 

Havířova a řediteli příspěvkových organizací města  

 proběhla plánovaná i neplánovaná přijetí občanů města Havířova s jejich aktuálními 

problémy 

 proběhlo 39 plánovaných jednání (např. jednání se zástupci společnosti RESIDOMO, 

s.r.o., PORTAVITA, ADAM, ADRA, SENECURA, Čmeláček, z.s., schůzka 

s ředitelem HTS, a.s., schůzka s ředitelem AS v Havířově, schůzka s ředitelkou AS 

v Ostravě, jednání na KÚ MSK, Agentura ochrany přírody a krajiny, jednání 

s manažerkou programu RE:START, jednání s ministryní pro místní rozvoj) 

 účastnila se 15 slavnostních akcí (Společenský ples SPMP, Nejmilejší koncert 2019, 

Missis senior 2019, Slavnostní zahájení provozu skiagrafického přístroje NsP 

Havířov, divadelní představení Santé, Tančíme společně ADAM + ADRA, Vernisáž 

výstavy „Klobouk jako šperk“, turnaj seniorů v bowlingu, výstava Regionfoto 2019, 

Světový den autismu, Ocenění osobností a Cena města Havířova 2018, Zábavné 

odpoledne s Besip-em, slavnostní otevření stromové aleje ul. M.Pujmanové, Den 

vzdělávání dospělých, Den země) 

 účastnila se jednání pracovních skupin komunitního plánování – Senioři, Osoby se 

zdravotním postižením, Osoby ohrožené závislostmi a Občané v přechodné krizi a 

etnické menšiny  

 účastnila se jednání komise pro plánování sociálních služeb a komise sociální a 

zdravotní 

 zúčastnila se pracovního jednání v rámci aktualizace Komunitního plánu rozvoje 

sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-

2024 

 účastnila se jednání pracovní skupiny pro přípravu projektu rekonstrukce budovy na 

ul. U Jeslí, Havířov – Šumbark a pracovní skupiny Revitalizace zahrady stacionáře 

MIKADO na ul. Tajovského, Havířov 

 účastnila se jednání komisí týkajících se veřejných zakázek (odbor OSV a NsP 

Havířov) 

 vykonávala svatební obřady  

 

 
 


