
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 4. zasedání Energetické komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 25.4.2016 ve 14.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

zasedací místnost A118 

 

 

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

Tvarůžek, Ing. Kamil Čub, Bohumil Petrach, Ing. Josef Hora, Ing. Radek Novotný 

 

Omluveni :  - 

 

Neomluveni:  - 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Miroslav Očenášek 

 

 

usnesení č. 01/04/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“) projednala zadávací dokumentaci 

EPC.  

 

1. Vzhledem k tomu, že zpracovatel zadávací dokumentace nereagoval odpovídajícím způsobem 

na rizika zformulovaná Energetickou komisí a nenavrhl odpovídající opatření do návrhu 

zadávací dokumentace, komise nedoporučuje realizaci projektu EPC v předloženém rozsahu, 

jak je nyní navržen (zahrnující veškeré objekty) se všemi riziky. 

pro: 9  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

 

2. Komise doporučuje provést inventuru objektů ve smyslu zúžení velikosti rozsahu projektu na 

výběr nejvhodnějších objektů pro případnou realizaci varianty pilotního projektu. Komise 

dále doporučuje připravit náhradní varianty postupu realizace energetických úspor – návrhy 

technické realizace „soutěž o návrh“. 

pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

3. Ú:  Komise žádá, aby pan Ing. Očenášek za spolupráce pana Ing. Hrušovského připravili 

varianty výběru postupu na výběr nejvhodnějších objektů, na které se bude projekt 

realizovat. 

pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 
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usnesení č. 02/04/16  

Energetická komise Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“) vzala na vědomí dokumentaci o 

možnostech Centrálního nákupu energií předloženou Ing. Čubem a vyjádřejí Ing. Hrušovského. 

 

Komise projednala možnosti Centrálního nákupu energií s tímto výsledkem:  

 

a) Komise doporučuje realizovat centrální nákup energií prostřednictvím burzy.  

 

pro: 7  proti: 1 (Ing. Čub) zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

b) Ú:  Komise žádá pana Ing. Očenáška, aby zajistil kompletní cenovou nabídku a specifikaci 

parametrů obchodování na burze PXE a na Kladenské burze a informoval o nich Komisi. 

pro: 7  proti: 1 (Ing. Čub) zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

c) Komise se usnesla na obchodování na marži (ne „FIX“).  

pro: 7  proti: 0 zdržel se: 1 (Ing. Novotný) 

 

Přijato 

 

d) Ú:  Komise žádá vedoucího odboru, tj. pan Ing. Očenášek, aby s dostatečným časovým 

předstihem zajistil přípravu centrálního nákupu ve spolupráci s příspěvkovými 

organizacemi.    

pro: 8  proti: 0 zdržel se: 0 

 

Přijato 

 

  

V Karlových Varech dne 25.04.2016 

 

 

 

                                                                             Ivan Vrzal v.r., předseda 

      Energetická komise Rady Karlovarského kraje 

 


