KARLOVARSKÝ KRAJ
Energetická komise Rady Karlovarského kraje

Usnesení
z 6. zasedání Energetické komise Rady Karlovarského kraje
konaného dne 27.6.2016 v 14.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje,
zasedací místnost A118
Přítomni : Ivan Vrzal, Ing. Jiří Behenský, Ing. Zdeněk Kofránek, Ing. Kamil Čub, Bohumil Petrach
Omluveni :

Ing. Josef Hora, Ing. Radek Novotný, Mgr. Jaroslav Borka, Josef Tvarůžek

Neomluveni:

-

Ostatní zúčastnění: Ing. Tibor Hrušovský
Jednání zahájil v 14.15 hod a ukončil v 16.15 hod předseda Energetické komise Rady Karlovarského
kraje.
Program:
1. Centrální nákup elektřiny
2. Koncepce energetického managementu
usnesení č. 01/06/16
Energetická komise Rady Karlovarského kraje (dále jen „Komise“) projednala bod č. 1 – centrální
nákup elektřiny a usnesla se na následujícím:
a) Energetická komise se seznámila s cenovými nabídkami Burzy PXE Praha a Komoditní burza
Praha. Komise z doručených nabídek preferuje, a tedy doporučuje burzu „PXE Praha“ a to
vzhledem k nižším poplatkům za prostředkování obchodu. Cenová nabídka Komoditní burzy
Kladno komisi nebyla zatím předložena.
Ú: Energetická komise žádá pana Ing. Hrušovského, aby porovnal výhodnost jednotlivých
burz z hlediska dosahovaných cen elektrické energie pro kupujícího. V případě, e v tomto
ohledu nebude shledán rozdíl, doporučuje komise porovnat cenovou nabídku burzy PXE
s burzou Kladno a zahájit přípravy nákupu na levnější z nich. V případě, že by byly shledány
podstatné rozdíly v dosahovaných cenách, bude tento bod znovu projednán na následujícím
jednání komise.
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Přijato
usnesení č. 02/06/16
Komise vzala na vědomí bod č. 2 – Průběžná informace o Koncepci energetického managementu
s tímto výsledkem:

a) Komise doporučuje radě Karlovarského kraje neprodleně zahájit výběr personálního obsazení
pozice energetika. Komise se domnívá, že k zajištění potřeb v kraji bude potřeba přibližně 3
– 4 specialistů, přičemž bude vhodné zajistit tyto potřeby jak vlastními zaměstnanci, tak
externími pracovníky. V první fázi komise doporučuje pověřit jednoho zaměstnance řízením
této agendy Zároveň komise doporučuje vyčlenit prostředky v rozpočtu na pokrytí těchto
nároků.
b) Komise doporučuje vedení Karlovarského kraje neprodleně zahájit práce na vybudování
systému monitorování dat. V první fázi doporučuje komise zaměřit se zejména na dvě oblasti:
a. Vybudování infrastruktury pro sběr, ukládání a vyhodnocování dat ze stávajících
měřících přístrojů s možností modulárního napojování dalších měřidel
b. Zajištění sběru informací prostřednictvím fyzických prohlídek objektů KK
V první etapě doporučuje komise zaměřit se na objekty s celkovou spotřebou energií převyšující
700 GJ.
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato
V Karlových Varech dne 28.06.2016
Zapisovatelka: Mgr. Petra Peštová

Ivan Vrzal v. r., předseda
Energetická komise Rady Karlovarského kraje
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