
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 3. zasedání Energetické komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 15.3.2016 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

zasedací místnost A118 

 

 

Přítomni : Ivan Vrzal, Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jiří Behenský, Ing. Zdeněk Kofránek, Ing. Kamil 

Čub, Bohumil Petrach, Ing. Radek Novotný 

 

Omluveni : Josef Tvarůžek, Ing. Hora 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Miroslav Očenášek, Ing. Tibor Hrušovský 

 

 

usnesení č. 01/03/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje projednala zadávací dokumentaci Územní energetické 

koncepce (dále jen „ÚEK“). 

 
a) EK RKK schválila přílohu č. 1 zadávací dokumentace ÚEK. 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 
b) EK RKK schválila přílohu č. 2 zadávací dokumentace ÚEK. 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

usnesení č. 02/03/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotace 

ÚEK. 

 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

usnesení č. 03/03/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje vzala na vědomí materiál KÚKK – Revize plnění 

povinností z energetického zákona. 

 

Energetická komise Rady Kr. kraje uložila panu Ing. Čubovi za spolupráce Ing. Novotného 

vypracovat seznam, opatření vyplývajících z nařízení zákona č. 406 a předat zpracovateli Projektu 

zavedení energetického managementu. Termín 31.3. 2016. 
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pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

usnesení č. 03/03/16  

Energetická komise vzala na vědomí materiál o možnostech přípravy centrálního nákupu elektřiny. 

 

Energetická komise uložila panu Ing. Čubovi připravit návrh na usnesení energetické komise 

obsahující jednotlivé kroky, které by měly směřovat k nákupu elektrické energie pro Karlovarský kraj 

a podřízené organizace. Termín 16.3.2016. 

 

Energetická komise ukládá všem svým členům, aby k tomuto materiálu zaslali připomínky. Termín 

31.3.2016.  

 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

  

usnesení č. 04/03/16  

Energetická komise projednala seznam problematických okruhů souvisejících s navrženou realizací 

projektu EPC a uložila předsedovi komise, aby ve spolupráci s Ing. Novotným a Ing. Hrušovským 

zformulovali připomínky a dotazy k navržené zadávací dokumentaci, které Ing. Hrušovský odešle a 

následně projedná s dodavatelem zadávací dokumentace. Termín 31.3.2016. 

 

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

  

 

usnesení č. 05/03/16  

Energetická komise žádá pana Ing. Očenáška, aby evidoval možné okruhy působnosti krajského 

energetika (v případě, že tato pozice bude zřízena), které vyplynuly z dosavadních diskuzí na půdě 

energetické komise a aby tyto okruhy předal zpracovateli Projektu zavedení energetického 

managementu. Termín průběžně.  

 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

  

 

V Karlových Varech dne 23.03.2016 

          

                                                                             Ivan Vrzal v.r., předseda 

      Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 


