
CCAAPPIITTAALL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  PPRROOGGRRAAMM  MMIINNUUTTEESS  
CC  //  SSAACC  33RDRD  FFLLOOOORR,,  WWEESSTT  CCOONNFFEERREENNCCEE  RROOOOMM  

  
MMAARRCCHH  1166,,  22000077  

  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  JJiimm  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntteedd::    AAllddeerrmmeenn  DDeebb  HHaaddccoocckk,,  KKaarreenn  OOllssoonn,,  RRoonn  KKrrooeeggeerr,,  aanndd  
MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerr  GGaarryy  BBrroowwnn,,  PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  
DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee,,  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn  ((pprrooxxyy))..  OOtthheerrss  
pprreesseenntteedd  iinncclluuddeedd::  FFiirree  CChhiieeff  GGaarryy  SShheepphheerrdd,,  PPoolliiccee  CChhiieeff  CCrraaiigg  TTiieesszzeenn,,  PPaarrkkss  
SSuuppeerriinntteennddeenntt  LLoonn  VVaann  DDeeuusseenn,,  TTeerrrrii  DDaavviiss  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy,,  AAccccoouunnttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  TTrraaccyy  
DDaavviiss  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  GGuueesstt  PPeennnniinnggttoonn  CCoouunnttyy  SShheerriiffff  DDoonn  
HHoolllloowwaayy..  
  
KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  HHaaddccoocckk  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  FFeebbrruuaarryy  2233,,  
22000077..  
  
PPrreessttoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  FFeebbrruuaarryy  22000077  nnoottiinngg  lliittttllee  aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhiiss  
ppeerriioodd..  
  
CCoooonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  wwoorrkk  ccoonnttiinnuueess  oonn  tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  
MMIIPP  PPrroojjeeccttss  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  AApprriill  11stst  hhee  wwoouulldd  ee--mmaaiill  tthhee  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  
mmeemmbbeerrss  ffoorr  rreevviieeww..  
  
PPrreessttoonn  iinnttrroodduucceedd  tthhee  nneexxtt  iitteemm  oonn  tthhee  aaggeennddaa  aass  tthhee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  
PPaavveemmeenntt  RReeppaaiirr  aanndd  DDrraaiinnaaggee  IImmpprroovveemmeennttss,,  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthheerree  iiss  nnootthhiinngg  ttoo  rreeppoorrtt..    
HHaaddccoocckk  mmoovveedd  ttoo  ttaabbllee  tthhiiss  iitteemm..    TThhee  CChhaaiirr  ddeeccllaarreedd  tthhee  mmoottiioonn  ddiieedd  ffoorr  llaacckk  ooff  aa  
sseeccoonndd..    KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  CCoooonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  MMaayy  1188,,  22000077  
CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
PPrreessttoonn  iinnttrroodduucceedd  tthhee  nneexxtt  iitteemm  aass  tthhee  llaanndd  ssaallee  ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee  ddiissccuussssiioonn..    
KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  llaatteerr  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
SShheerriiffff  HHoolllloowwaayy  aaddddrreesssseedd  tthhee  PPaarrkkiinngg  LLoott  aanndd  AAlllleeyy  PPaavviinngg  rreeqquueesstt  ffoorr  tthhee  
FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee..    HHee  rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee  iiss  CCiittyy--oowwnneedd  
pprrooppeerrttyy,,  aanndd  wwiitthh  hheellpp  ooff  CCIIPP  ffuunnddss  aa  rrooooff  sshhiinngglliinngg  pprroojjeecctt  wwaass  ccoommpplleetteedd..    HHee  iinnddiiccaatteedd  
tthhaatt  hhee  uusseess  nnoo  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  ddoollllaarrss  ttoo  ooppeerraattee  tthhiiss  pprrooggrraamm;;  bbuutt  tthhrroouugghh  ffeeeess  ccoolllleecctteedd,,  tthhee  
pprrooggrraamm  iiss  ooppeerraattiioonnaall..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheessee  ffeeeess  hhaavvee  hheellppeedd  hhiimm  ffuunndd  tthhee  bbooiilleerr  
rreeppllaacceemmeenntt  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg;;  wwaatteerr  hheeaatteerr  rreeppllaacceemmeenntt;;  aanndd  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aa  ffiirree  
sspprriinnkklleerr  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  uunnddeerrttaakkeenn..    HHoolllloowwaayy  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  
tthhaatt  sseerrvveess  tthhiiss  ffaacciilliittyy  iiss  ggrraavveell  aanndd  ccrreeaatteess  aa  dduusstt  pprroobblleemm,,  aass  ddooeess  tthhee  aalllleeyy  tthhaatt  iiss  uusseedd  
ttoo  cciirrccuullaattee  tthhee  vveehhiicclleess  ffrroomm  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  hhee  vviissiitteedd  wwiitthh  CCiittyy  ssttaaffff  
aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  OOuutt--OOff--TThhee--DDuusstt  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  ttoo  ppaavvee  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  aanndd  aalllleeyy;;  aanndd  
rreeqquueesstteedd  uussee  ooff  tthheessee  ffuunnddss  ffoorr  aann  eessttiimmaatteedd  $$3399,,770000  ttoo  ppaavvee  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  aanndd  $$3355,,884455  
ttoo  ppaavvee  tthhee  aalllleeyy..    AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  rraaiisseedd  tthhee  qquueessttiioonn  aabboouutt  tthhee  lloonngg  tteerrmm  ccoonnddiittiioonn  ooff  
tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  hhooww  mmuucchh  mmoonneeyy  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  kkeeeepp  aann  oolldd  bbuuiillddiinngg  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..    
CChhaappmmaann  aallssoo  qquueessttiioonn  wwhheetthheerr  tthheerree  aarree  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  tthhaatt  wwiillll  sshhaarree  iinn  tthhee  
ccoosstt  ooff  ppaavviinngg  tthhee  aalllleeyy..    CCoooonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  wwiillll  nnoott  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  ffuunnddss;;  
aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aannyy  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  mmaayy  bbee  oowwnneedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  aanndd  aasskkeedd  ffoorr  ttiimmee  ttoo  
rreesseeaarrcchh  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrsshhiipp  iinn  tthhee  aarreeaa..    AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  iinnddiiccaatteedd  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhee  



CCAAPPIITTAALL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTT  PPRROOGGRRAAMM  MMAARRCCHH  1166,,  22000077  
  

2 

nneeiigghhbboorrhhoooodd,,  ssuuggggeessttiinngg  tthheerree  mmaayy  bbee  cchhaannggeess  bbeeccaauussee  ooff  aa  nneeww  ddeevveellooppmmeenntt..    
HHoolllloowwaayy  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  pprrooppeerrttyy  iimmpprroovveemmeennttss  wwiillll  bbee  aann  iinnvveessttmmeenntt..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  HHaaddccoocckk,,  CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aa  ppaarrkkiinngg  lloott  
ppaavviinngg  pprroojjeecctt  ccoouulldd  bbee  pprrooggrraammmmeedd  iinnttoo  tthhee  ssttrreeeettss  pprroojjeeccttss..    AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  rraaiisseedd  tthhee  
qquueessttiioonn  ooff  wwhheetthheerr  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  
DDiissttrriicctt;;  aanndd  iiff  ssoo,,  ccoouulldd  tthhee  TTIIDD  PPrroojjeecctt  PPllaann  bbee  mmooddiiffiieedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ppaavviinngg  
iimmpprroovveemmeennttss..    KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  BBrroowwnn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  AApprriill  2200,,  
22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ttoo  ppeerrmmiitt  ttiimmee  ffoorr  ssttaaffff  ttoo  rreesseeaarrcchh  tthhee  uussee  
ooff  tthhee  OOuutt--OOff--TThhee--DDuusstt  PPrrooggrraamm  ffuunnddss  aanndd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  TTIIFF  
qquuaalliiffiieedd..  MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
CCoollee  aaddddrreesssseedd  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk  rreeppoorrttiinngg  tthhaatt  tthhee  ppaarrkk  ppllaann  iiss  ccoommpplleettee..    CCoollee  
eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk  aanndd  iittss  eelleemmeennttss  bbeenneeffiitt  ffrroomm  ttwwoo  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  
DDiissttrriiccttss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  oonnee  TTIIDD  ddeevveellooppeerr  wwiillll  uuppffrroonntt  $$550000,,000000  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  
tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhee  ppaarrkk  pprroojjeecctt;;  bbuutt  tthhaatt  $$335500,,000000  ffrroomm  tthhee  sseeccoonndd  TTIIDD  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  
ppaaiidd  bbyy  tthhee  CCiittyy  aanndd  tthhee  TTIIDD  wwiillll  rreeiimmbbuurrssee  tthhaatt  aammoouunntt..    CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  PPaarrkkss  
AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  hhaass  aann  iinntteerreesstt  iinn  uussiinngg  $$335500,,000000  iinn  CCIIPP  ffuunnddss  aanndd  aalllloowwiinngg  tthhee  TTIIDD  ttoo  
rreeiimmbbuurrssee  tthhee  CCIIPP  pprrooggrraamm..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  aallssoo  hhaass  aann  iinntteerreesstt  iinn  uussiinngg  SSAABB  
2288  ffuunnddss..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann,,  CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  
22001122  ffuunnddss  aarree  aallllooccaatteedd  ffoorr  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ppllaayy  ggrroouunndd  eeqquuiippmmeenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
ppaarrkkss  ssyysstteemm..    CChhaappmmaann  ssuuggggeesstteedd  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aapppprrooaacchhiinngg  tthhee  TTIIDD  ddeevveellooppeerr  wwiitthh  aa  
rreeqquueesstt  ttoo  aammeenndd  tthhee  TTIIDD  PPrroojjeecctt  PPllaann  ttoo  aallllooww  tthhee  ddeevveellooppeerr  ttoo  uuppffrroonntt  tthhee  $$335500,,000000..    
AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  tthhee  $$550000,,000000  iinn  pphhaassee  oonnee  ooff  tthhee  ppaarrkk  pprroojjeecctt  
wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  ppaarrkk  aammeenniittiieess  aanndd  nnoott  iinnffrraassttrruuccttuurree..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  
HHaaddccoocckk  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  AApprriill  2200,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  
mmeeeettiinngg;;  aanndd  bbrriinngg  tthhiiss  iitteemm  bbeeffoorree  tthhee  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee..  MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
CCoollee  aaddddrreesssseedd  tthhee  ccoonncceepptt  ppllaannss  ffoorr  tthhee  PPaarrkkss  //  GGoollff  MMaaiinntteennaannccee  FFaacciilliittiieess,,  
ddiissttrriibbuuttiinngg  tthhee  ccoosstt  eelleemmeenntt  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinnggss..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  
PPaarrkkss  mmaaiinntteennaannccee  bbuuiillddiinngg  iiss  $$990033,,227711  aanndd  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  tthhee  ggoollff  mmaaiinntteennaannccee  
ffaacciilliittyy  iiss  $$995511,,115500..    IIff  PPaarrkk  ssttaaffff  ddooeess  ssoommee  ooff  tthhee  iinntteerriioorr  wwoorrkk,,  hhee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  
eessttiimmaatteedd  ccoossttss  aarree  lloowweerreedd..    BBeelliieevviinngg  tthhee  CCiittyy  ccoouulldd  ssaavvee  oonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss,,  
AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr  aasskkeedd  ssttaaffff  ttoo  ttoouurr  eexxiissttiinngg  mmaannuuffaaccttuurreedd  bbuuiillddiinnggss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  jjuusstt  aass  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ffaacciilliittiieess..    CCoollee  
eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ffaacciilliittiieess  wwoouulldd  iinncclluuddee  ooffffiiccee  ssppaaccee,,  rreessttrroooomm  ffaacciilliittiieess  wwiitthh  
sshhoowweerrss  aanndd  lloocckkeerrss,,  iinndduussttrriiaall  ssttoorraaggee  aanndd  wwoorrkk  aarreeaass  tthhaatt  rreeqquuiirree  vveennttiillaattiioonn..    CCoollee  
aaggrreeeedd  hhee  ccoouulldd  pprreesseenntt  tthhee  fflloooorr  ppllaannss  ttoo  MMoorrttoonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aa  pprroobbaabbllee  ccoosstt  ffoorr  tthheessee  
ffaacciilliittiieess..    CChhaappmmaann  moved, second moved, second bbyy  HHaaddccoocckk  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  JJuunnee  1155,,  22000077  
CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ttoo  aallllooww  ssttaaffff  ttoo  ccoonnttaacctt  vveennddoorrss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
pprroobbaabbllee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
PPrreessttoonn  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  vviieeww  tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss..    
TTiieesszzeenn  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  llaanndd  ppuurrcchhaassee  ffoorr  tthhee  EEvviiddeennccee  BBuuiillddiinngg  eexxppaannssiioonn  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  
lliisstt..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  llaanndd  vvaalluuee  ooff  tthhee  ttwwoo  pprrooppeerrttiieess,,  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  EEvviiddeennccee  
BBuuiillddiinngg,,  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  $$4400,,000000  --  $$5500,,000000..    SShheepphheerrdd  rreeiitteerraatteedd  tthhee  iinntteenntt  ttoo  rreellooccaattee  FFiirree  
SSttaattiioonn  ##77  ((MMaappllee  AAvveennuuee//AAnnaammoossaa  SSttrreeeett))  nnoorrtthheeaasstt  ooff  IInntteerrssttaattee  9900,,  bbuutt  rreettaaiinn  tthhiiss  
eexxiissttiinngg  bbuuiillddiinngg  ttoo  hhoouussee  tthhee  aammbbuullaannccee  sseerrvviiccee  ffoorr  tthhiiss  aarreeaa  ooff  ttoowwnn..    HHee  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  
tthhaatt  iinn  tthhee  vveerryy  nneeaarr  ffuuttuurree  aa  nneeww  ffiirree  ssttaattiioonn  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd  oonn  tthhee  eeaasstt--ssiiddee  ooff  RRaappiidd  CCiittyy,,  
oonn  EEllkk  VVaallee  RRooaadd..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhiiss  nneeww  ssttaattiioonn  iiss  ssppuurrrreedd  bbyy  tthhee  aannnneexxaattiioonn  aanndd  
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ccoonnttiinnuuaall  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  eeaasstt  ooff  tthhee  CCiittyy..    SShheepphheerrdd  iinnddiiccaatteedd  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  llooookk  
aatt  aallll  eexxiissttiinngg  ffiirree  ssttaattiioonnss  aanndd  aasssseessss  tthhee  ssttrruuccttuurreess  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  wweeaarriinngg  oouutt..  TThheerree  
iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ddoo  aann  aannaallyyssiiss  ttoo  aallllooww  ffoorr  ffuuttuurree  ppllaannnniinngg..  BBeeccaauussee  ooff  aa  llooww  bbuuddggeett  
ccoonnssttrruuccttiioonn,,  SShheepphheerrdd  iinnddiiccaatteedd  SSttaattiioonn  ##44  ((FFaaiirrmmoonntt  BBoouulleevvaarrdd))  nneeeeddss  nneeww  sshhiinngglleess,,  
ssiiddiinngg,,  aanndd  fflloooorriinngg..  HHee  nnootteedd  SSttaattiioonn  ##55  ((PPaarrkk  DDrriivvee))  iiss  nnoott  llaarrggee  eennoouugghh  ttoo  hhoouussee  iittss  
eeqquuiippmmeenntt;;  aanndd  iitt  nneeeeddss  aa  nneeww  rrooooff,,  ssiiddiinngg,,  aanndd  tthhee  ddrriivveewwaayy  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd..    TThhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  nneeeeddss  ttoo  llooookk  aatt  aa  nneeww  ssttaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  eexxppaannddiinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree..    
HHee  eexxppllaaiinneedd  SSttaattiioonn  ##77  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  aanndd  rreellooccaatteedd..    TTiieesszzeenn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  wwiitthh  
tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  PPuubblliicc  WWoorrkkss  ssttaaffff,,  tthhee  rreettaaiinn  wwaallll  rreeppllaacceemmeenntt  iiss  oonn  ttrraacckk  aanndd  tthhee  
iirrrriiggaattiioonn  iissssuuee  iiss  bbeeiinngg  aaddddrreesssseedd..    TTiieesszzeenn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  991111  pphhoonnee  ssyysstteemm  nneeeeddss  ttoo  
bbee  rreeppllaacceedd..  HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  pphhoonnee  ssyysstteemm  wwaass  iinnssttaalllleedd  iinn  11999933  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  
ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ssyysstteemm  wwiillll  tteerrmmiinnaatteedd  aatt  yyeeaarrss--eenndd..  HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  $$445500,,000000  iiss  nneeeedd  ttoo  
ppuurrcchhaassee  aa  nneeww  pphhoonnee  ssyysstteemm;;  aanndd  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  991111  FFuunndd  iiss  iiddeennttiiffiieedd  aass  aann  
aavvaaiillaabbllee  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee..  TTiieesszzeenn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  991111  FFuunndd  mmaayy  bbee  ddeepplleetteedd  iinn  22000088  iiff  
lleeggiissllaattiioonn  iiss  nnoott  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  991111  ttaaxx  ffrroomm  SSeevveennttyy--ffiivvee  CCeennttss  ttoo  OOnnee  DDoollllaarr..    
HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  iiff  tthhiiss  ttaaxx  iiss  nnoott  iinnccrreeaasseedd,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  uussee  GGeenneerraall  
FFuunndd  ddoollllaarrss  ttoo  ssuuppppoorrtt  991111  CCeenntteerrss..  HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aa  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy  ggrraanntt  wwaass  
ssoouugghhtt  ffoorr  tthhee  pphhoonnee  ssyysstteemm  rreeppllaacceemmeenntt..    CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhee  cceemmeetteerryy  ffeenncciinngg  pprroojjeecctt  iiss  
ccoommpplleettee..  HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  aa  rreeccrreeaattiioonn  cceenntteerr  bbeettwweeeenn  tthhee  cceenntteerrss  ffoorr  sswwiimm  aanndd  iiccee  iiss  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann..  CCoollee  oouuttlliinneedd  ffuuttuurree  iimmpprroovveemmeennttss  aass  ppooooll  hheeaatteerr  
rreeppllaacceemmeennttss,,  iimmpprroovveemmeennttss  aatt  PPaarrkkvviieeww  aanndd  SSiioouuxx  PPaarrkk  ppoooollss,,  aa  nneeww  ppooooll,,  nneeww  sshhaaddee  
ssttrruuccttuurreess  aatt  PPaarrkkvviieeww  aanndd  SSiioouuxx  PPaarrkk  ppoooollss,,  aa  nneeww  ssaatteelllliittee  sshhoopp  ffoorr  PPaarrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt,,  
rreennoovvaattiioonn  ooff  tthhee  DDiinnoossaauurr  PPaarrkk  ccoonncceessssiioonn  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  aa  nneeww  ooffffiiccee  ffoorr  tthhee  PPaarrkkss  
DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  bbuuiillddiinngg  tthhaatt  wwaass  ssaallvvaaggee  ffrroomm  tthhee  11997722  fflloooodd..    CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  
tthhee  nneeeedd  ffoorr  ccoolldd  ssttoorraaggee  ffoorr  tthhee  SSttrreeeett  DDeeppaarrttmmeenntt..    TTeerrrrii  DDaavviiss  iinnddiiccaatteedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  
iimmpprroovvee  tthhee  aaccoouussttiiccss  iinn  tthhee  CCiittyy’’ss  ppuubblliicc  lliibbrraarryy..    PPrreessttoonn  nnootteedd  tthhaatt  ooffffiiccee  ssppaaccee  iiss  
bbeeccoommiinngg  lliimmiitteedd  iinn  tthhee  CC//SSAACC  bbuuiillddiinngg..    HHee  aallssoo  qquueessttiioonneedd  wwhheetthheerr  mmoorree  ffuunnddiinngg  iiss  
nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  lliinnee  iitteemm;;  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  $$440000,,000000  iiss  aapppprroopprriiaatteedd  
ffoorr  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss,,  aannnnuuaallllyy..    PPrreessttoonn  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  pprroojjeeccttss  oonn  tthhee  lliisstt  
tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  22001122  ffuunnddiinngg..  
  
OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  BBrroowwnn  ttoo  ddiirreecctt  ssttaaffff  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aann  aapppprroopprriiaattee  aammoouunntt  ttoo  
iinnccrreeaassee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss;;  aanndd  pprriioorriittiizzee  tthhee  pprroojjeeccttss  aanndd  ffuunnddiinngg  bbyy  yyeeaarrss..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  ccoonncceerrnn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr,,  PPrreessttoonn  bbrriieeffllyy  rreevviieewweedd  tthhee  CCIIPP  ccaasshh  
ffllooww  aannaallyyssiiss  sspprreeaaddsshheeeett  nnoottiinngg  tthhee  ffuunndd  bbaallaannccee  iinn  22000088  aanndd  22000099..    CCoollee  bbeelliieevveedd  tthhaatt  
GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ffoorr  nneeww  ssttrruuccttuurreess,,  bbuutt  ffoorr  rreennoovvaattiioonnss  aanndd  rreeppaaiirrss..    
MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
PPrreessttoonn  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  llaanndd  ssaallee  ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee  aanndd  aasskkeedd  tthhaatt  AAllddeerrmmeenn  
CChhaappmmaann  aanndd  KKrrooeeggeerr,,  CCiittyy  AAttttoorrnneeyy  GGrreeeenn,,  GGrroowwtthh  MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  EEllkkiinnss  jjooiinn  hhiimm  
aass  aa  TTaasskk  FFoorrccee  ttoo  rreevviieeww  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee;;  wwhheerreeuuppoonn  
CCoooonn  moved, secondmoved, second  bbyy  CCoollee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  aanndd  tthhee  aappppooiinnttmmeennttss..    MMoottiioonn  
ccaarrrriieedd..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1111::3333  AA..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  
tthhee  nneexxtt  sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  sseett  ffoorr  AApprriill  2200,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC,,  33rdrd  FFlloooorr,,  
WWeesstt  CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  
  


