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.
• Zkontrolována stránka Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (nastavena klikatelná telefonní
čísla,, opraveny chybné a zastaralé odkazy, doplněn
správný kontaktí e-mail + Nedostatky)
• Zkontrolována stránka Elektronická podatelna (doplněny
texty, doplněna automatická odpověď zobrazovaná po
odeslání zprávy, vyměněn text nad adresou)
• Zkontrolována a upravena stránka Poskytování informací,
příjem podání (nastavena klikatelná telefonní čísla ,upraven
odstavec pro odvolání, upraveny formuláře)
• Zkontrolována a upravena stránka Vyhlášky, zákony (vloženy
aktuální zákony, doformátována horní tabulka, zrušeny
historické zápisy ze zastupitelstva)
• Zkontrolována stránka Úřední deska (OK)
• Zkontrolována stránka Rozpočet (viz. Nedostatky +
Doporučení)
• Zkontrolováno nastavení pro GDPR (komplet přepracováno,
nastaveno zasílání jen verifikovaným odběratelům,
odeslána informační zpráva – nyní OK)
• Zkontrolována stránka Registr oznámení (nový odchozí
odkaz přímo na https://cro.justice.cz/ )
• Zkontrolována stránka Veřejné zakázky (doplněno IČO,
odkaz na profil zadavatele jako tlačítko)
- načítání úřední desky a aktualit automaticky na úvodní stránku

• Provádí se při redesignu
- legislativní kontrola, případně vložení či úprava stránek Registr
oznámení, Registr oznámení – výpis, Vyhlášky a zákony,
Rozpočet, Poskytování informací
• Provedeno, viz výše
- doplnění meta tagů (klíčová slova, popis, titulky) NÁZEV OBCE
XY | OBECNÍ ÚŘAD APOD.
• Provedeno
- zvalidujeme stránky (odstranění html chyb/varování)
• Provedeno https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Furbsvovk.antee.cz%2Fuvod
- zkontrolovat veřejné zakázky (modul + doplnění IČO) + ověřit u
zákazníka, že má profil zadavatele vytvořen a zároveň jestli má
registraci ve Věstníku veřejných zakázek na
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz
• Profil zadavatele (doplněn jako tlačítko) na
https://www.odkaz.cz .Ve věstníku veřejných zakázek jen jeden
záznam - OK.
Nedostatky (legislativa):
• Na stránce Povinně zveřejňované informace pod bodem 17
není žádná zpráva o poskytnutí informací ani odpovědi.
Nenašel jsem ani na úřední desce ani nikde jinde, Pokud za
rok 2018 nic nebylo bylo by místo prázdného místa vložit
např. formulaci „V roce 2018“ nebyly žádné informace
požadovány“. Ať to nevypadá, že jste se na to vybodli… A
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do konce února je třeba vložit za rok 2019. Měly by být vždy
minimálně poslední 2 relevantní roky.
• Na stránce Rozpočet je poslední rozpočet za rok 2016.
Chtělo by to tam dávat všechno nebo stránku zrušit
případně nastavit jako úd a dávat duplicitně – viz
doporučení
Doporučení:
• Stránku Rozpočet doporučuji převést na formát úřední desky
např. po vzoru https://www.rohoznice.cz/rozpocty-afinancni-dokumenty . Může udělat administrátor případně se
dá objednat (placená služba…)
• Ten Obecní zpravodaj takto dávat nemá prakticky cenu.
Mám na mysli ty obrázky… Pokud pod obrázkem není
příslušné PDF je obrázek zbytečný. Opravil jsem nakonec
všude.
• Stránku Usnesení zastupitelstva jsem skryl protože tam nebylo
asi 6 let nic vloženo
• Na stránce Poskytování informací, příjem podání není
v tabulce Sazby za poskytování informací stanovena
obecná sazba za poskytnutí informací. Doporučuji nastavit
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