Portál zastupitele v srpnu 2022
REPORT o nových nastavení obslužnosti a nabídce portálu
8/2022

Vážení uživatelé Portálu zastupitele,
rádi bychom Vám představili report obslužnosti Portálu zastupitele za srpen 2022. Pro
aktuální

informace

sledujte

hlavní

nabídku

Portálu

zastupitele

dostupnou

na

https://www.portalzastupitele.cz.

Webináře
Komunální volby se blíží, rádi bychom Vás pozvali na webinář s názvem Co čeká orgány obce
po volbách?, který se uskuteční 7. 10. 2022 v čase 10:00 – 11:00 hodin. Budeme se věnovat
přípravě a průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva, volbě nové rady obce/nového
starosty a místostarosty, předání funkcí starosty a místostarosty, probereme orgány obce
a jejich pravomoce, jednací řád zastupitelstva a samozřejmě odpovíme na Vaše dotazy.
Přednášejícími budou: JUDr. Jakub Blažek, Mgr. Aneta Tomová, Ing. Mgr. Jan Sedláček
Odkaz k připojení na webinář: https://youtu.be/nc9LwTkN4Wo

Připravili jsme pro vás nové aplikace – Místní poplatky a Daňová kalkulačka!
Místní poplatky – zbrusu nová aplikace vyvinutá v rámci vzdělávacího projektu je zveřejněna
na Portálu zastupitele na stránce Aplikace. Aplikace Místní poplatky najdete na
https://www.portalzastupitele.cz/MistniPoplatky. Přihlaste se a administrujte místní
poplatky přímo v aplikaci, nechte aplikaci sledovat stav pohledávek, celkovou částku za
poplatek a celkový počet poplatníků. Výzvy k uhrazení poplatků generujte přímo z aplikace!
Vyzkoušejte aplikaci a dejte nám zpětnou vazbu na hinda@smscr.cz.
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Druhou

aplikací

je

aplikace

Daňová

kalkulačka

zveřejněna

na

https://www.portalzastupitele.cz/Kalkulacka. Spočítejte si odhad daňových výnosů,
nakonfigurujte si plánované příjmy a výdaje a vygenerujte návrh rozpočtu. Využijte možnost
otestovat si aplikaci a dejte nám zpětnou vazbu k jejímu fungovaní na hinda@smscr.cz.

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.

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 aplikaci 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.
Kontakt na technickou podporu: hinda@smscr.cz
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