Dobrý den.
Na základě Vaší objednávky byly na Vašich obecních stránkách provedeny tyto úpravy:
- doplnění/opravení povinně zveřejňovaných informací vložením samostatné stránky podle dle
vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Upravena stránka Povinně zveřejňované informace
Upravena stránka Elektronická podatelna
Upravena stránka Poskytování informací, příjem podání (struktura, formuláře)
Upravena stránka Vyhlášky, zákony (doplněny aktuální zákony)
Upravena stránka Úřední deska (deklarace)
Upravena stránka Registr oznámení
- načítání úřední desky a aktualit automaticky na úvodní stránku
Provedeno
-staré fotogalerie sloučíme do jednoho fotoalba
Fotogalerie jsou na Rajčeti - případný převod po souhlasu obce zadá obchodní zástupce.
- legislativní kontrola, případně vložení či úprava stránek Registr oznámení, Registr oznámení – výpis,
Vyhlášky a zákony, Rozpočet, Poskytování informací
Provedeno, viz výše + nedostatky.
- doplnění meta tagů (klíčová slova, popis, titulky) NÁZEV OBCE XY | OBECNÍ ÚŘAD APOD.
Provedeno
- zvalidujeme stránky (odstranění html chyb/varování) pro celé stránky
Provedeno, zdrojový kód OK http://validator.webylon.info/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.ridec.cz%2F
- doplníme popisky obrázků a titulky odkazů ve stránkách (kvůli přístupnosti)
Provedeno
- opravíme formátování ve stránkách
Provedeno
- navrhnout úpravu rozložení stránek ve struktuře kvůli přehlednosti pro návštěvníky
Web má starou grafiku na úzké šabloně pouze s levým menu. Mírně přehledný. Doporučuji zvážit
alespoň základní grafický redesign s částečnou restrukturalizací - vzory na
http://www.antee.cz/reference-antee?oid=3645728&nid=11350&action=detail&id=1069 .
Doporučuji nasazení "bezúdržbových" modulů akce.cz a turistika.cz.
- zkontrolovat veřejné zakázky (modul + doplnění IČO) + ověřit u zákazníka, že má profil zadavatele
vytvořen a zároveň jestli má registraci ve Věštníku veřejných zakázek na izvzus.cz

Stránka Veřejné zakázky jako submenu stránky Obecní úřad. Profil zadavatele na
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ridec_1288/. Ze stránky odkázáno linkem ok.

Nedostatky:







Na stránce Povinně zveřejňované informace pod bodem 17 chybí výroční zprávy o
poskytnutí informací. Je tam podle názvu "Výroční zpráva za roky 2010 - 2014" pod kterou se
ovšem skrývá jakási bilanční zpráva, což ovšem rozhodně není zpráva o poskytnutí informací.
Na stránce Poskytování informací, příjem podání nejsou stanoveny sazby za poskytnutí
informací
Na stránce Rozpočet není rozpočet na r. 2015 - na úd jen návrh
Na elektronické úřední desce jsou některé dokumenty bez data sejmutí. Pokud již nejsou na
fyzické desce bylo by vhodné tam nastavit datum sejmutí aby se přesunuly do archivu
Na stránce Registr oznámení - výpis nejsou žádná čestná prohlášení (starosta a
místostarosta)

Uvedené nedostatky by bylo potřeba doplnit, případně dokumenty zaslat k nám a my je na web
umístíme.

Doporučení:
Stránku Hlášení veřejného rozhlasu jsem aktuáně ve struktuře skryl, protože je prázdná. Pokud se
někdy aktualizuje bylo by lepší ji udělat na šabloně Aktuality. Lidé by pak hlášení mohli odebírat emailem.
S případnými dotazy nebo připomínkami se na mne kdykoli obraťte.

Za podporu IPO…

