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

Vybrané elektronické nástroje v praxi
Aplikace Zasedání zastupitelstva online a aplikace Správní řízení jsou elektronické nástroje,
které vám usnadní každodenní život na obcích. Aplikace jsou ušité na míru obcím I. typu tak,
aby díky nim byla administrace zasedání zastupitel a vedení správních řízení. Chcete-li se
seznámit s oběma aplikacemi, jejich funkcionalitami, neváhejte se přihlásit na kurz Vybrané
elektronické nástroje v praxi. Kurz probíhá vždy v čase 10.00-15.00 s přestávkou na oběd.
Poslední termín tohoto kurzu je vypsán na 8. 9. 2022.
Registrace je možná na https://www.portalzastupitele.cz/CourseView.aspx?id=277.

Stáže
Na září jsme pro Vás připravili prezenční stáž s názvem Jak na knihovnu v obci? Mezi hlavní
témata patří: představení obce a Místní knihovny ve Svijanech, dotační programy pro
knihovny, knihovna v obci a proměna její role, komunitní život v obci, jak postavit dobrou
knihovnu, příklady dobré praxe, Informační centrum, knihovník zpracovatelem zpravodaje
atd. Stáž se koná prezenčně v obci Svijany v Libereckém kraji, více informací najdete
v pozvánce.
Registrace je možná na https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=267.

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Využijte jednu z posledních možností poslat zpětnou vazbu na aplikaci Správní
řízení
Využíváte naše aplikace a chcete nám poslat zpětnou vazbu? Využijte jedné z posledních
možností dát nám vědět o tom, co se Vám na aplikace Správní řízení líbí či nelíbí. V současné
době probíhá finální úprava jednotlivých správních řízení tak, aby aplikace bezproblémově
fungovala i po skončení vzdělávacího projektu.
Pro zpětnou vazbu využijte formulář na https://forms.gle/Mbw8vBDFEjTmnGTUA.

Připravujeme pro Vás nové aplikace
Místní poplatky – z brusu nová aplikace vyvinutá v rámci vzdělávacího projektu bude
v dohledné době umístěna na Portál zastupitele a nabídnuta k využívání.
Druhou z brusu novou aplikací je pak aplikace Daňová kalkulačka, díky které si můžete zobrazit
očekávané daňové výnosy Vaší obce!

Portál zastupitele a Rok v obci Metodicko-právní poradna
Využijte poslední možnost zaslat nám Vaše dotazy týkající se výkonu veřejné správy do
bezplatné metodicko-právní poradny. Odpovědi zpracovává advokát a jsou v anonymizované
podobě zveřejněny na webu rokvobci.cz.

Technická podpora
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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