
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 1. zasedání  Energetické komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 25.01.2016 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

zasedací místnost A118 

 

 

Přítomni : Ivan Vrzal, Ing. Zdeněk Kofránek, Josef Tvarůžek, Bohumil Petrach, Ing. Radek 

Novotný, Ing. Jiří Behenský, Mgr. Jaroslav Borka Ing. Josef Hora, Ing. Kamil Čub 

Omluveni :,   - 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Bc. Miloslav Čermák – náměstek hejtmana, Ing. Pavel Novák – DOZP 

Mariánská, Bc. Alfréd Hlušek- Domov pro seniory, Mgr. Radka Mullerová – 

Domov pro seniory Skalka, Ing. Monika Šumová – DOZP Pramen, Ing. 

Miroslav Očenášek- vedoucí odboru OVZ 

 

Zapisovatelka: Bc. Monika Hálková 

 

usnesení č. 01/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

Schvaluje plán práce na rok 2016  

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

      Přijato 

 

usnesení č. 02/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

Vyslechla připomínky ředitelů příspěvkových organizací a náměstka Bc. Miloslava Čermáka ke 

sloučení projektů EPC a kogeneračních jednotek a zaznamenala okruhy otázek týkajících se 

sloučením projektů: 

 

- Kdo bude vlastníkem kogenerační jednotky 

- Jak se budou rozpočítávat náklady a úspory  

- Jak bude vypadat zadávací dokumentace na pořízení kogeneračních jednotek v případě 

sloučení s EPC 

- Za kým půjdou vícenáklady 

- Jaká budou rizika s odkladem projektů 

- Proč slučovat tyto dva projekty 

- Jaká je záruka v případě insolvence dodavatele služeb EPC 

- Záruka kogeneračních jednotek, servis  

- Lze udělat kogenerační jednotky bez EPC 

- Jak by byly ošetřeny stávající investice do budov 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

Přijato 
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usnesení č. 03/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 

doporučuje, co nejrychleji dokončit zadávací dokumentaci pro vyhlášení zakázky na služby 

EPC. 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 Přijato 

 
 

 

usnesení č. 04/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 vyslechla informaci o centrálním nákupu energií 

 

 žádá zpracovatele zadávací dokumentace pro centrální nákup energií, aby navrhl komisi 

okruh objektů, jež budou povinni zúčastnit se nákupů, a zároveň vytipoval objekty, pro které 

nákup není vhodný, nejpozději do 14.2.2016. 

 

 pověřuje zpracovatele zadávací dokumentace pro centrální nákup energií, aby vypracoval 

seznam informací, které potřebuje shromáždit od příspěvkových organizací za účelem 

splnění úkolu 

 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 Přijato 

 

usnesení č. 05/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 Vzala na vědomí informaci o jednáních týkajících se posílení distribuční soustavy elektrické 

energie v Karlovarském kraji.  

 

 Žádá Ing. Arch. Musila o zaslání harmonogramu činností do 7. 2. 2016. 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

Přijato 
 

 

usnesení č. 06/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 Bere na vědomí informaci Ing. Hrušovského o stavu zadávací dokumentace pro vyhlášení 

veřejné zakázky na výběr zpracovatele energetické koncepce 

 Ukládá Ing. Hrušovskému zaslat finální verzi zadávací dokumentace k připomínkování 

členům energetické komise a Ing. Arch. Musilovi, nejpozději do 07.02.2016. 
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 Ukládá členům energetické komise zaslat připomínky k zadávací dokumentaci , nejpozději 

do 14.2.2016. 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

Přijato 
 

 

usnesení č. 06/01/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

Bere na vědomí informaci o průběhu tvorby koncepce energetického managementu a sběru dat a 

žádá o poskytnutí průběžných informaci v průběhu realizace jednotlivých fází projektu.  

 
 

V Karlových Varech dne 25.01.2016 

Zapisovatelka: Bc. Monika Hálková  
          

 Ivan Vrzal, předseda, v.r. 

 Energetická komise Rady Karlovarského kraje 


