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Særutskrift

OPPDAL KOMMUNE
Vår dato
24.11.2021

Vår referanse
SJVA/2021/15-63

Deres referanse

Vår saksbehandler
Sjur Vammervold

Direkte telefon
90695579

Deres dato

OPPDAL SYKKELKLUBB
Postboks 35
7341 OPPDAL

Melding om vedtak: innvilget søknad om til tilskudd Oppdal sykkelarena fase 2.
Under følger vedtak gjort i ovennevnte sak. Søknaden er behandlet i formannskapet 09.11.21 og
kommunestyret 18.11.21. Kommunestyret imøtekom søknaden om tilskudd, men avslo søknaden om
forskuttering/garanti av spillemidler. Kommunestyret gjorde følgende vedtak (k-sak 21/113):
«Søknaden fra Oppdal sykkelklubb imøtekommes med kroner 700 000,-. Tilskuddet innarbeides i
budsjettet for 2022, og finansieres slik:
Konto
Næringsfondet – 19504.484
Idrett og fritid, tilskudd til lag og organisasjoner – 14702.484

Beløp
- 700 000,700 000,-

Det settes som vilkår at sykkelklubben sender inn en enkel evalueringsrapport med regnskap etter endt
prosjekt.
Utbetaling av tilskudd skjer etter innsendt regnskap.
Vedtaket gjøres med forbehold om at detaljreguleringsplanen for fritidsparken og byggesøknad tillater
tiltaket.
Tilskuddet er betinget av Oppdal sykkelklubb inngår nødvendig avtale med Oppdal kommune om leie av
grunn.
Søknaden om forskuttering/garanti for spillemidler til fase to avslås.»

Du har rett til å klage på vedtaket i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra den
dagen du mottar vedtaket. Klagen skal sendes til Oppdal kommune. Du har også rett til å se sakens
dokumenter, og du har rett til å få nærmere veiledning om retten til å klage, framgangsmåten og reglene
for saksbehandling. Ta i så fall kontakt med Oppdal kommune.
Ta kontakt med saksbehandler om det spørsmål til vedtaket.
Oppdal kommune ønsker lykke til videre med prosjektet!
Med hilsen
Sjur Vammervold
Kulturkonsulent

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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