
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

ze 7. zasedání Energetické komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 15.8.2016 v 15.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

zasedací místnost A118 

 

Přítomni : Ivan Vrzal, Ing. Jiří Behenský, Ing. Zdeněk Kofránek, Ing. Kamil Čub, Bohumil 

Petrach, Ing. Radek Novotný, Josef Tvarůžek 

 

Omluveni : Ing. Josef Hora, Mgr. Jaroslav Borka 

 

Neomluveni:  - 

 

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

 

Jednání zahájil v 15.00 hod a ukončil v 17.20 hod předseda Energetické komise Rady Karlovarského 

kraje. 

 

Členové Energetické komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Energetický management 

2. Centrální nákup elektřiny 

 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

 

usnesení č. 01/08/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“) projednala bod č. 1 – koncepci 

energetického managementu a usnesla se na následujícím: 

 

a) Komise schvaluje Prováděcí analýzu Zavedení energetického managementu pro Karlovarský 

kraj a doporučuje Radě Karlovarského kraje zahájit výběr personálního obsazení pozice 

energetika, jehož činnost je specifikována v předloženém materiálu (zodpovědnost za 

vykonání činností dle harmonogramu) a současně neprodleně zahájit práce na vybudování 

systému monitorování (měření) dat za součinnosti vedení Karlovarského kraje.  

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

 

usnesení č. 02/08/16  

Komise vzala na vědomí bod č. 2 – centrální nákup elektřiny a usnesla se na následujícím: 

 

a) Komise vzala na vědomí informace o navýšení poptávky energií.  
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b) Komise požaduje pro výběr potřebné informace, a to – doplnění smluvních podmínek, 

potvrzení (případně upřesnění) ceny v souvislosti se změnou termínu a množství a dodání 

seznamu dodavatelů ze strany burz. 

 

Ú: Komise žádá pana Ing. Hrušovského, aby návrh dopisu upravil ve znění připomínek. 

Komise zároveň doporučuje s ohledem a uvedené skutečnosti vyzvat, aby jednotliví účastníci 

byli vyzváni k upravení nabídek v tomto smyslu. 

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

 

V Karlových Varech dne 16. srpna 2016 

 

Zapisovatelka: Mgr. Petra Peštová 

 

 

 

 

                                                                             Ivan Vrzal v. r., předseda 

      Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 


