Červen 2021 a Portál zastupitele – jaké jsou novinky?
REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu
6/2021

Vážení uživatelé Portálu zastupitele,
rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za červen 2021. Pro
aktuální informace ohledně nabídky kurzů a stáží prosím sledujte hlavní nabídku Portálu
zastupitele dostupnou na https://www.portalzastupitele.cz.

Nabídka kurzů
Škola místních samospráv
V průběhu června byl spuštěn další Online večerní kurz pro zaměstnance a zástupce obcí
I. typu, který byl téměř ihned kapacitně naplněn. V měsíci červenci probíhá intenzivní online
kurz, který se skládá ze čtyř vysílacích dnů vždy v čase 9.00-15.00. V měsíci srpnu bude tento
kurz realizován znovu, sledujte tak aktuální nabídku na https://www.portalzastupitele.cz.
Stáže
V červnu proběhlo hned několik stáží na různá témata. Výčet realizovaných stáží naleznete
níže:
-

Sociální bydlení – Stáž je cílená pro všechny, kdo se chtějí seznámit s tématem Sociální
bydlení v obcích. Naši lektoři vás provedou následujícími tématy: Úvod k Sociálnímu
bydlení, Představení projektu MPSV a projektů obcí, Co je Sociální bydlení, komu je
určeno, Základní přístupy, Role obcí a klíčových aktérů, Jak Sociální bydlení realizovat,
Kde pomůže stát a co musí udělat obec sama, Mýty o Sociálním bydlení vs. dobrá praxe
z 16 obcí, Příklad z praxe – obec Veselíčko, Představení programu Výstavba pro obce
– Sociální a dostupné byty, Příklad z praxe – obec Křižánky.

-

Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím dotací? – V rámci
této stáže se seznámíte s tématy strategického plánování na obecní úrovni,
představení zajímavých dotačních možností pro obce,
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základní informace o obci Dymokury, tvorba programu rozvoje obce v Dymokurech,
příprava a realizace dotačních projektů na území obce Dymokury, představení
konkrétních zrealizovaných projektů, komentovaná prohlídka fotografií a obce na
Google Street View.
V měsíci červenci realizujeme novou stáž nazvanou Jak ovlivnit příjmovou politiku obce,
která se zaměří na témata rozpočtového určení daní, územního plánování, místních daní a
poplatků, příkladů z praxe, organizaci ÚSC-podnikatelské aktivity, participativního rozpočtu.
Stáž bude realizována ve dvou termínech, přihlásit se můžete zde:
o 20. 7. a 22. 7. - https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=160
o 10. 8. a 12. 8. - https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=161
Webinář
-

Dne 1. 7. 2021 proběhla druhá část webináře s advokátem JUDr. Jakubem Blažkem na
téma KONTROLA OBCÍ VČETNĚ KONTROLY HOSPODAŘENÍ II. Webinář je možné
shlédhnout ze záznamu na YouTube kanále SMSČReducation.

-

Veškeré proběhlé webináře můžete také shlédnou na našem YouTube kanále
SMSČReducation. Seznam proběhlých webinářů včetně prezentací je k dispozici na
webu

https://www.portalzastupitele.cz

nebo

konkrétně

na

tomto

linku

https://www.portalzastupitele.cz/Webinar.

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Drobečková navigace
Pro lepší orientaci na Portále Zastupitele byla vložena drobečková navigace. Drobečkovou
navigaci najdete vždy pod nabídkou hlavního menu. Díky drobečkové navigaci se můžete
snadno a rychle vrátit na předcházející stránky.

Aktuální obsazenost kurzu
Do hlavní nabídky kurzů byla nově přidána položka VOLNÁ MÍSTA, která ukazuje počet
zbývajících volných míst na daném kurzu či stáži.

Kalendář akcí
Zároveň byl pro větší přehlednost nabízených kurzů vytvořen kalendář akcí, který se
zobrazuje na hlavní straně pod aktuální nabídkou kurzu. Kalendář je zatím ve vývoji
(zejména po stránce grafické), funkcionalitu však splňuje. Věříme, že kalendář akci
zpřehlední aktuální nabídku kurzů.
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Audiovizuální knihovna
V Audiovizuální knihovně https://www.portalzastupitele.cz/Knihovna.aspx , umístěné v sekci
On-line kurzy, najdete dvě nová videa, která prezentují příklady dobré praxe z obce Křižánky
– Zkušenosti s lokální měnou a Sociální bydlení v Křižánkách.

Portál zastupitele a Rok v obci
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 rokvobci.cz.

Technická podpora
Závěrem připomínáme, že součástí nabídky Portálu zastupitele je i IT podpora, která slouží
jako podpora uživatelům Portálu zastupitele s technickými problémy a otázkami spojenými
s využíváním Portálu zastupitele. Technickou podporu můžete využívat i při problémech
s připojením na kurzy či stáže, nebo také s přístup do e-learningu.

Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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