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Projekt a později nezisková společnost SK Lyžařské Jihlavsko byla myšlenkou
několika sportujících obyvatel Jihlavy, kteří mají v oblibě běžecké lyžování.
Na počátku jsme se pokusili iniciovat proces vzniku a následné realizace
projektu, který by umožňoval v zimních měsících a za dobrých sněhových
podmínek strojově upravovat běžecké stopy pro klasický styl a bruslení. Tento
projekt by měl být uskutečňován za finanční podpory statutárního města Jihlavy,
široké sportovní veřejnosti a později by připadalo v úvahu i využití podpory kraje
Vysočina či fondů Evropské unie, popř. jiných finančních zdrojů.
Základním pilířem je informační systém v podobě webového portálu
(www.lyzarskejihlavsko.cz), jenž bude zajišťovat plnohodnotný informační servis
o aktuálním stavu všech upravovaných stop v těsné blízkosti města Jihlavy.
Sportovní veřejnost může tento projekt podpořit formou sponzorského daru či
zakoupením samolepek „Lyžařské Jihlavsko“ (určených na nalepení např. na lyže
či hole) na některém ze odběrních míst:
http://www.lyzarskejihlavsko.cz/files/odberovamista.pdf.
Každý z Vás jistě v naší nabídce najde možnost, jak celý projekt podpořit, a tím
nám pomoci dohnat okolní města a lokality, kde již běžecké stopy běžně upravují
a realizují mnoho zimních sezon. Finanční prostředky získané formou
sponzorských darů či prodejem samolepek plně slouží na podporu lyžařských
běžeckých stop na všech okruzích Lyžařského Jihlavska, tato aktivita není
iniciována statutárním městem Jihlava. Veškeré finanční toky neziskové
společnosti SK Lyžařské Jihlavsko jsou transparentně zveřejňovány na těchto
webových stránkách. Nezisková společnost SK Lyžařské Jihlavsko k tomuto účelu
mimo jiné využívá bankovní produkt transparentní běžný účet, jehož transakce
jsou evidovány na veřejně dostupné webové stránce: http://www.rb.cz/firemnifinance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=6231735001.
Zakladatelé a členové SK Lyžařského Jihlavska nejenom ze svého přesvědčení,
ale i z povinnosti vyplývající ze zákona o neziskových společnostech nesmějí
využít hospodářský výsledek (zisk) ve svůj prospěch. Tento zisk musí být použit
na poskytování služeb, pro které byla společnost založena.
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