Z á p i s č. 4
ze 4. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 1. 2. 2022
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Jitka Machálková

4. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, ve 12.45 hodin.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů rady kraje fyzicky a on-line je přítomen Ing. Dan Ramzer.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Centrální nákup elektrické
energie ze sítí vysokého napětí“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie
ze sítí vysokého napětí“
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku, Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele, Mgr. Martina
Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek, a Ing. Petr Malý, energetický manažer.
Mgr. Staněk sdělil, že tento materiál navazuje na rozhodnutí rady kraje ze dne 28. 1. 2022,
kdy bylo rozhodnuto, že u některých příspěvkových organizací a krajského úřadu se bude
postupovat cestou JŘBU. Zopakoval, že proběhly dva neúspěšné pokusy nákupu na burze,
kdy páteční cena byla navrhnuta 5.900 Kč a nabídka od ČEZ ESCO, a.s., byla ve výši 5.934 Kč
za 1 MWh. Konstatoval, že ceny na burze byly stanoveny v intencích současného trhu
a v souladu s předběžnými nabídkami od zásadních subjektů na trhu, které jsou v režimu DPI.
Dnes do 10.00 hodin krajský úřad obdržel pouze jednu nabídku od společnosti ČEZ ESCO, a.s.,
po zhodnocení bylo konstatováno, že nabídka je v pořádku a v souladu se zadávacími
podmínkami. Cena činí 6.141 Kč/MWh a je v souladu se zadávacími podmínkami. Toto zadání

Zápis ze 4. mimořádného zasedání RK konaného dne 31. 1. 2022
je pro Liberecký kraj a jeho organizace hospodárnější, než soutěžit otevřeně např. dvakrát
a až poté přes JŘBU. Pokud by došlo k dalšímu vyčkávání bude cena mnohem vyšší,
a to na základě vývoje současného trhu.
Mgr. Šťastná sdělila, že proběhla komunikace s ÚOHS. Není zohledněna aktuální situace.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o informace týkající se celkového
nákupu MWh.
Ing. Malý odpověděl, že je nakupováno 6.067 MWh s tím, že DPI je 11.733 Kč bez DPH.
M. Půta dále požádal, aby do materiálu byl doplněn rozdíl mezi nabídkou
Kč
a 11.733 Kč. Dále požádal o zpracování tabulky, jejímž obsahem bude srovnání postupu
variantou, která je navržena v tomto materiálu a variantou druhou, kdy by bylo vypsáno
otevřené řízení.
Mgr. Ulmann doplnil, že smlouva je v pořádku, ale uvedené ceny jsou ze strany dodavatele
považovány za obchodní tajemství, tudíž požádal o zajištění anonymizace usnesení.
M. Půta požádal Ing. Malého, aby zpracoval tabulku obsahující finanční náročnost na základě
komunikovaných variant, která bude po projednání součástí materiálu. Načež vyhlásil
přestávku.
Přestávka od 12.55 do 13.20 hodin
Ing. Malý předložil členům rady kraje srovnávací tabulku obsahující údaje, dle požadavků členů
rady kraje.
M. Půta nechal hlasovat o tajném hlasování u projednávaného bodu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Bez dalších připomínek a diskuze bylo o návrhu usnesení hlasováno tajně pomocí hlasovacích
lístků.
USNESENÍ č. 132/22/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie
ze sítí vysokého napětí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie ze sítí vysokého
napětí“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová
1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 035 92 880, za nabídkovou cenu
Kč
bez DPH/MWh,
schvaluje
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Libereckým krajem a společností
ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 035 92 880
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 4 pro 6
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
1 hlasovací lístek byl neplatný. (viz. protokol o hlasování – příloha zápisu)
2

Zápis ze 4. mimořádného zasedání RK konaného dne 31. 1. 2022
Ing. Ramzer byl jednání přítomen on-line, tudíž nemohl hlasovat tajně.
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 4. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2022 ve 13.30 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

………………………………….

Ing. Zbyněk Miklík

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 1. 2. 2022
zapsala Jitka Machálková
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