Obec Životice u Nového Jičína to letos rozjela
V letošním roce se v obci rozběhla její investiční činnost opravdu velmi intenzivně. Tři stavby
probíhají ve sportovním areálu. Jedná se především o výstavbu nových šaten a zázemí, dále o
stavební úpravy spojené s výstavbou nového pódia a zpevněných ploch, osvětlení areálu a
vybudování herních a posilovacích prvků. Značná stavební činnost se odehrává také v kulturním
domě. Zde probíhají rekonstrukce elektrických rozvodů, výměna systému vytápění a brzy bude
zahájena i celková rekonstrukce střechy. Na závěr budou vylepšeny i interiéry.
Velkým přínosem jistě bude obnova místní komunikace podél Jičínky v úseku od autobusové zastávky
U Jana až po most před obecním úřadem. Občané si jistě již povšimli i stojícího lešení u fary. To bude
sloužit pro obnovu její fasády. Stejný proces opravy fasády čeká v letošním roce i kostel.
Všechny stavby byly řádně projekčně připraveny, proběhlo výběrové řízení na jejich zhotovitele
v plném souladu s legislativou veřejných zakázek. Průběh staveb je pod odborným dozorem ,
probíhají pravidelné kontrolní dny, důkladně se prověřuje kvalita prací i dodržování jejich ceny.
Tak, aby mohl koncepčně investiční rozvoj obce pokračovat i v následujících letech, jsou již nyní
připravovány podklady pro zateplení objektů bývalé Jednoty, který by měl sloužit službám obce a
kulturního domu. Tyto dvě stavby by měly proběhnout na jaře příštího roku. Projekčně se připravují
také úpravy místního hřbitova a stávajícího objektu občerstvení na sportovišti.
Takovýto rozsah investic je možný také proto, že se obec velmi intenzivně zapojila do dotačních
programů. Stavební úpravy ve sportovním a společenském areálu jsou podpořeny dotací
Moravskoslezského kraje, herní a posilovací prvky pak ze státního rozpočtu cestou Ministerstva pro
místní rozvoj. To poskytlo dotaci i na místní komunikaci podél Jičínky. Dále je již rozhodnuto o
poskytnutí dotací z EÚ v rámci Operačního programu životního prostředí pro zlepšení tepelně
technických vlastností kulturního domu a objektu Technických služeb obce. Na obě tyto akce
významně přispěje i Moravskoslezský kraj.

