
KTZ ÚO  Město Ústí nad Orlicí                                                              3. dubna 2014 

 

Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz 

 

 

Farmářské trhy v Ústí nad Orlicí mají nového organizátora  
 

Stejně jako loni i letos se na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí budou konat farmářské trhy. Po nepříliš dobré 

zkušenosti z organizačního zajištění trhů v loňském roce, oslovilo město formou soutěže nové pořadatele 

farmářských trhů. Po vyhodnocení nabídek rozhodla rada města uzavřít příslušnou smlouvu s panem Petrem 

Konopkem z Vrchlabí, který organizačně zajišťuje farmářské trhy v Lanškrouně, Letohradě, Dvoře Králové nad 

Labem a jinde. Na farmářských trzích nabízí účast prodejců, kteří jsou většinou prvovýrobci, zpracovatelé nebo 

prodejci v přímém zastoupení výrobce.  

Díky kontaktům, které pan Konopek dlouhodobě využívá, by na ústeckém náměstí neměla chybět tato nabídka – 

zpracování rakytníku a brusinek, Krkonošské sirupy, domácí uzeniny, holandské sýry, zelenina, trvalky, včelí 

produkty, bylinné směsi čajů, sušené ovoce, pekárenské výrobky, koření všeho druhu, bio výrobky, dřevěné hračky 

a výrobky chráněných dílen.   

 

„Farmářské trhy se v Ústí nad Orlicí budou konat jednou měsíčně a to s ohledem na dohodu, kterou vedení města 

učinilo s místními podnikateli provozujícími svou živnost na Mírovém náměstí,“ říká starosta města Petr Hájek a 

dodává: „Pokud se přihlásí k prodeji přebytků ze svých zahrad místní občan, bude osvobozen od poplatku za 

prodejní místo.“    
 

Termíny farmářských trhů – 3. 4. / 15. 5. / 12. 6. / 10. 7. / 7. 8. / 4. 9. / 2. 10. / 13. 11. 
  

 

Komise rady města rozdělovaly finanční dotace v rámci vyhlášených grantů  
 

Jednotlivé komise Rady města Ústí nad Orlicí rozdělovaly finanční dotace v rámci vyhlášených grantů v oblasti 

sportu, kultury a sociálních služeb. Rada města předložené návrhy a doporučení projednala na svém posledním 

zasedání a rozhodla o rozdělení finančních prostředků v souladu s rozpočtem města. 
 

V oblasti dotací na sportovní činnost bylo rozděleno 1.066.760,- Kč. Tyto finanční prostředky se již třetím rokem 

rozdělují podle vytvořené metodiky výpočtu podpory dle počtu členů do 18 let věku. Pro organizace s nutností 

údržby sportoviště činí výše podpory 1.450,- Kč za každého člena, podpora pro organizace bez údržby sportoviště 

1.950,- Kč za každého člena a podpora u rekreačního sportu činí 550,- Kč za každého člena.  
 

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť byly rozděleny mezi jednotlivé organizace na základě posouzení předložených 

žádostí a zpracovaných projektů. Celkově bylo rozděleno 333.000,- Kč. 
 

V oblasti kulturních aktivit bylo podpořeno celkem 23 žádostí o celkové výši dotace 530.000,- Kč. Mezi příspěvkové 

organizace města působící v oblasti kultury bylo na samostatné projekty rozděleno dalších 413.000,- Kč. 
 

Příspěvky a dotace na vzdělávání, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení dosáhly v letošním 

roce celkovou částku 380.000,- Kč. 
 

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb bylo rozděleno celkem 1.040.100,- Kč s tím, že pro tuto oblast zůstává 

k dispozici pro zbývající část roku včetně dotací uvažovaných v rámci Burzy filantropie 172.900,- Kč.     
 

„Výčet všech dotací, plus prostředky, které plynou přímo z rozpočtu města pro TJ Jiskra ve výši 700 tis. Kč a TJ Sokol 

Ústí nad Orlicí ve výši 100 tis. Kč na rozvoj a údržbu sportovišť v ústeckém areálu, jednoznačně ukazuje jak 

významnou důležitost město spolkové a zájmové činnosti dává. Objemy finančních prostředků jsou v tomto 

volebním období daleko nejvyšší a navíc se nám podařilo vytvořit metodiku, která je spravedlivá a přehledná pro 

všechny zúčastněné,“ shrnul zprávu starosta města Petr Hájek.     


