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Vážení uživatelé Portálu vzastupitele,
rádi bychom vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za únor 2022. Pro aktuální
informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu zastupitele
dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.

Kurzy
Škola místních samospráv
Vzdělávací kurz vystihuje všechna témata potřebná pro výkon veřejné správy. Vhodné pro
všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získávat přehled o častých změnách v právní legislativě. Kurz
nabízí vzdělávání a osvojení si dovedností ve 13 oblastech: Zákon o obcích a související
předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, Dotace,
Majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon;
Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení.
Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=244

Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi
Aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení jsou elektronické nástroje, které
vám usnadní každodenní život na obcích. Aplikace jsou šité na míru I. obcím. Díky nim je
administrace zasedání zastupitelstva a vedení správních řízení snadnější a jednodušší.
Chcete-li se seznámit s aplikacemi a jejich funkcionalitami, neváhejte se přihlásit na kurz
Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi.
Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=243

Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21", reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271
je spolufinancován z EU

Stáže
V současné době nabízíme nejen on-line, ale také prezenční stáže. V březnu 2022 jsou
v nabídce následující stáže:

DIGITALIZACE OBCE – online
Webové stránky obce. Nástroje elektronické komunikace. Aplikace pro moderní správu obce
a interních záležitostí. Kybernetická bezpečnost. Facebook, Instagram, Twitter, Trello.
Praktická ukázka využívání digitálních nástrojů, ukázky využívání digitálních nástrojů a příklady
dobré praxe z obcí Mořice, Zdiby a města Hustopeče.
Registrace na:
-

https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=233

-

https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=234

KNĚŽICE. ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC A KOMPLEXNÍ ROZVOJ OBCE – prezenční
Kněžice jsou označovány za energeticky soběstačnou obec a sbírají za to jedno ocenění za
druhým. Starosta obce Milan Kazda vám představí projekty z oblasti tepelného hospodaření,
sociálních služeb a vzdělávání. Přijeďte a inspirujte se!
Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=232

ROZVOJ OBCE. Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím
DOTACÍ? – prezenční
Strategické plánování na obecní úrovni, představení zajímavých dotačních možností pro obce,
tvorba programu rozvoje obce, příprava a realizace dotačních projektů, příklady dobré praxe,
prohlídka města Klimkovice, konzultace. Lektor: LUDĚK BENEŠ, expert na obnovu a rozvoj
venkova, zastupitel obce Dymokury.
Registrace na: https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=235
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Webináře
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Odkaz k připojení na webinář: https://youtu.be/boQhxXpA5GQ

ROLE OBECNÍHO ÚŘADU PŘI VOLBÁCH A MÍSTNÍ REFERENDUM
Odkaz k připojení na webinář: https://youtu.be/Ry5w81IWTnY

Všechny naše webináře najdete na YouTube kanálu SMSČR Education.

Aktuální nabídku vzdělávacích aktivit najdete vždy na hlavní stránce
Portálu Zastupitele na adrese https://www.portalzastupitele.cz.
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Aplikace Správní řízení
Seznam správních řízení v novém
Na základě požadavků z kurzů Využívání elektronických nástrojů byla upravena hlavní strana
aplikace, která obsahuje soupis všech správních řízení.
V seznamu správních řízení nově můžete vidět typ správního řízení (tzv. definice řízení). Díky
tomuto údaji ihned uvidíte, o které správní řízení se jedná. Zároveň přibyla možnost mazání
vytvořených správních řízení a to právě v seznamu řízení. Mazání lze provést pomocí tlačítka
odpadkového koše.

V seznamu řízení je možné hledat dle jednotlivých filtrů.
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Aplikace Zasedání zastupitelstva - znak obce
Ve správě účtu aplikace Zasedání zastupitelstva lze nově přidat znak obce (zobrazí se po
kliknutí na váš e-mail v pravé horní části aplikace). Po nahrání se bude znak obce generovat
do všech dokumentů, které v aplikaci můžete vytvářet (oznámení, zápis a výpis usnesení).

Technická podpora
Setkali jste se s technickou chybou na Portálu zastupitele či v aplikaci Zasedání zastupitelstva
a aplikaci Správní řízení? Ozvěte se naší technické podpoře na e-mailu hinda@smscr.cz.
Technickou podporu můžete využít i pro otázky spojené s e-learningem.

Metodicko-právní poradna
Zástupcům všech obcí I. typu nabízíme bezplatnou metodicko-právní poradnu, kde mohou
vkládat dotazy týkající se výkonu veřejné správy ve svých obcích. Odpovědi zpracovává
advokát a jsou v anonymizované podobě zveřejněny na webu www.rokvobci.cz.

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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