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

Stáže
V současné době nabízíme tyto dvě stáže:
1. Sociální služby a opatrovnictví v malých obcích. Tématy této stáže jsou Sociální
služby, které občané nejčastěji využívají; Poskytovatelé sociálních služeb a
komunikace s nimi; Sociální pracovníci na obcích II. stupně, pravomoci a spolupráce s
obcemi I. stupně; Sousedská výpomoc nebo sociální služba; Prezentace dobré praxe z
obcí; Opatrovnictví a jeho právní předpisy; Povinnosti a práva opatrovníka a
opatrovance; Pravidla a kontrola výkonu opatrovnictví; Na koho se může opatrovník,
resp. obec, obrátit o metodiku, poradenství a spolupráci; Podmínky a podklady pro
dosažení registrace; Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb; Kdo provádí kontrolu,
příp. poradenství k realizaci sociálních služeb; Zdroje financování a úhrad sociálních
služeb ze strany poskytovatelů a klientů. Stáž bude realizována v těchto dvou
termínech:
-

16. 11. a 18. 11. 2021. Registrace na
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=176.

-

23. 11. a 25. 11. 2021. Registrace na
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=177.
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2. Cestovní ruch v malých obcích je prezenčně realizovaná stáž dne 19. 10. 2021 v obci
Vepříkov, která byla zvolena vesnicí roku 2018 Kraje Vysočina. Stáž budou lektorovat
Marek Komárek a Roman Svoboda, krajští manažeři SMS ČR a starosta obce Vepříkov
Petr Bárta. Na stáže je možné přihlásit se na
https://www.portalzastupitele.cz/StagesView.aspx?id=178.

Webináře
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/Webinar.

Aktuální nabídku kurzů najdete vždy na hlavní stránce Portálu Zastupitele na adrese
https://www.portalzastupitele.cz.
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Aplikace Zasedání zastupitelstva
V sekci Aplikace naleznete aplikace vyvinuté v dílně SMS ČR, které vám usnadní administraci
vašich činností na obci. První aplikace nazvaná aplikace Zasedání zastupitelstva naleznete na
adrese https://www.portalzastupitele.cz/ZasedaniZastupitelstva/. Aplikace vám pomůže
s přípravou, zajištěním a následným zápisem z jednání ZO. Pokud byste si nebyli jisti tím, jak
správně aplikaci využít, kontaktuje naši technickou podporu, nebo se přihlaste na námi
nabízený kurz k využívání elektronických nástrojů.

Aplikace Správní řízení
Druhou aplikací, kterou jsme pro vás připravili je aplikace Správní řízení. Jak název aplikace
napovídá, využít aplikaci můžete zejména k administraci různých správních řízení. V současné
době nabízí aplikace správní řízení hlášení místa trvalého pobytu, rušení místa trvalého
pobytu a oznámení o výkonu práva shromažďovacího. Aplikaci naleznete na adrese
https://www.portalzastupitele.cz/SpravniRizeni/. Pokud byste si nebyli jisti tím, jak správně
aplikaci využít, kontaktuje naši technickou podporu, nebo se přihlaste na námi nabízený kurz
k využívání elektronických nástrojů.

Technické informace pro připojení na kurz
Na stránce https://portalzastupitele.cz/TechnickeInformace.aspx nově naleznete technické
informace pro připojení na kurz vysílaný online na platformě MS Teams. V rámci technických
informací naleznete odpovědi na všechny otázky, které vás v souvislosti s připojením mohou
zajímat.

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.
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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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