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FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt::    AAllddeerrmmeenn  RRoonn  WWeeiiffeennbbaacchh,,  KKaarreenn  OOllssoonn,,  LLllooyydd  LLaaCCrrooiixx  
aanndd  MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerrss  JJoohhnn  BBrreewweerr  aanndd  MMiikkee  DDeerrbbyy;;  aanndd  
CCiittyy  ssttaaffff::    DDeevveellooppmmeenntt  SSeerrvviicceess  CCoooorrddiinnaattoorr  BBoobb  DDoommiinniiccaakk  ((pprrooxxyy)),,  CCiittyy  EEnnggiinneeeerr  
RRoobbeerrtt  EElllliiss  ((pprrooxxyy)),,  aanndd  PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee..    OOtthheerrss  pprreesseenntt  iinncclluuddeedd::    
PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  RRoodd  JJoohhnnssoonn,,  AAccccoouunnttaanntt  TTrraaccyy  DDaavviiss,,  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  
JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  
  
BBrreewweerr  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  SSeepptteemmbbeerr  
2211,,  22000077..  
  
PPrreessttoonn  ggaavvee  aa  bbrriieeff  rreevviieeww  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  SSeepptteemmbbeerr,,  22000077  ppooiinnttiinngg  oouutt  
eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  tthhee  DDoowwnnttoowwnn  AArreeaa  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  PPrroojjeecctt  ––  PPhhaassee  II,,  WWaallggaarr  sseettttlleemmeenntt,,  
aanndd  OOmmaahhaa  SSttrreeeett  CCoorrrriiddoorr  EEnnhhaanncceemmeenntt  PPrroojjeecctt  ––  PPhhaassee  II;;  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  bbaallaannccee  iinn  
tthhee  ccoonnttiinnggeennccyy  ccaatteeggoorryy..  
  
EElllliiss  rreevviieewweedd  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  OOccttoobbeerr,,  22000077  
rreeppoorrttiinngg  aann  iinnccrreeaassee  ttoo  tthhee  DDoowwnnttoowwnn  AAlllleeyyss  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  
pprroojjeecctt  ccoosstt;;  aann  iinnccrreeaassee  ttoo  tthhee  EEllkk  VVaallee  RRooaadd  ––  II9900  ttoo  CCiittyy  LLiimmiittss  EExxiitt  6611  ttoo  ffaacciilliittaattee  rrooaadd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn;;  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  LLaaCCrroossssee  SSttrreeeett  //  MMoonnrrooee  SSttrreeeett  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  pprroojjeecctt  
ffrroomm  tthhee  CCIIPP  lliisstt  bbeeccaauussee  tthhee  ssiiggnnaall  iiss  nnoott  wwaarrrraanntteedd  aatt  tthhiiss  ttiimmee,,  bbuutt  ssttaaffff  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
mmoonniittoorr;;  tthhee  rreedduuccttiioonn  iinn  ccoosstt  ffoorr  tthhee  RRaaiiddeerr  RRooaadd  WWaatteerrmmaaiinn  LLooooppiinngg  pprroojjeecctt  ttoo  rreefflleecctt  
ffiinnaall  ccoossttss;;  aanndd  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  SShheerriiddaann  LLaakkee  RRooaadd  //  WWeesstt  MMaaiinn  SSttrreeeett  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  
pprroojjeecctt  aass  aa  ccoosstt  sshhaarree  wwiitthh  tthhee  SSoouutthh  DDaakkoottaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn..    EElllliiss  
iinnddiiccaatteedd  oonnllyy  oonnee  cchhaannggee  iinn  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ppllaann,,  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  LLaaCCrroossssee  SSttrreeeett  //  
MMoonnrrooee  SSttrreeeett  TTrraaffffiicc  SSiiggnnaall  pprroojjeecctt;;  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  ccaasshh  bbaallaannccee  iinn  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  
SSuummmmaarryy..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  WWeeiiffeennbbaacchh  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  CCaappiittaall  
PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  OOccttoobbeerr,,  22000077..  
  
AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  aaddddrreesssseedd  tthhee  GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess  ffoorr  tthhee  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  
PPrrooggrraamm  ((CCIIPP))  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssuucchh  ccrriitteerriiaa  aass  ppuubblliicc  ssaaffeettyy,,  hhooww  lloonngg  aa  
rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  lliisstt,,  ffiinnddiinngg  ootthheerr  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess,,  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  ffuunnddiinngg  nneeeeddeedd  
ttoo  mmeeaassuurree  nneeww  rreeqquueessttss..  
  
PPrreessttoonn  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee  YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  22000099  ––  22001122  
rreemmiinnddiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ttoo  ssttaaffff  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
aallllooccaattiioonn  ooff  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ccaappiittaall  ppllaann  bbyy  $$445500,,000000  eevveerryy  yyeeaarr..    PPrreessttoonn  lliisstteedd  tthhee  nnuummbbeerr  
ooff  PPaarrkkss  pprroojjeeccttss,,  oouuttlliinneedd  tthhee  pprrooppoosseedd  ccoossttss  ooff  tthhoossee  pprroojjeeccttss;;  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  dduuee  ttoo  
tthhee  llaarrggee  ccaappiittaall  nneeeeddss  ooff  tthhoossee  pprroojjeeccttss,,  tthhee  CCIIPP  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  hhaannddllee  tthhoossee  llaarrggee  
ccaappiittaall  pprroojjeeccttss..    HHee  ssuuggggeesstteedd  tthheessee  PPaarrkk  pprroojjeeccttss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  22001122  
pprrooggrraamm..    IInn  rreevviieewwiinngg  FFYY22000099,,  PPrreessttoonn  oouuttlliinneedd  tthhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeeccttss  aass  llaanndd  ppuurrcchhaassee  
ooff  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  EEvviiddeennccee  BBuuiillddiinngg;;  nneeww  FFiirree  SSttaattiioonn  llooccaatteedd  oonn  EEllkk  VVaallee  RRooaadd;;  



CCAAPPIITTAALL  IIMMPPRROOVVEEMMEENNTTSS  PPRROOGGRRAAMM    OOCCTTOOBBEERR  1199,,  22000077  
 
ssiiddiinngg  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  FFiirree  SSttaattiioonn  44,,  ssiiddiinngg  rreeppllaacceemmeenntt  oonn  FFiirree  SSttaattiioonn  55;;    CCeemmeetteerryy  rrooaadd  
ppaavviinngg  aanndd  iirrrriiggaattiioonn;;  aauuttoommaattiicc  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  iinn  vvaarriioouuss  llooccaattiioonnss;;  aanndd  rrooooff  
rreeppllaacceemmeenntt  pprrooggrraamm  ffoorr  vvaarriioouuss  CCiittyy--oowwnn  bbuuiillddiinnggss..    PPrreessttoonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhee  aallllooccaattiioonn  
ffrroomm  CCIIPP  CCoonnttiinnggeennccyy  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  bbuuddggeett  iinn  FFYY22000099..    PPrreessttoonn  aallssoo  oouuttlliinneedd  tthhee  vvaarriioouuss  
pprroojjeeccttss  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ffuunnddiinngg  iinn  FFYY22001100  ––  FFYY22001122  aass  FFiirree  SSttaattiioonn  77  rreemmooddeell  ttoo  
aaccccoommmmooddaattee  tthhee  aammbbuullaannccee  sseerrvviiccee,,  FFiirree  SSttaattiioonn  55  aasspphhaalltt  ddrriivveewwaayy  rreessuurrffaacciinngg,,  
CCeemmeetteerryy  rrooaadd  ppaavviinngg  aanndd  iirrrriiggaattiioonn;;  aauuttoommaattiicc  iirrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  iinn  vvaarriioouuss  llooccaattiioonnss;;  GGoollff  
MMaaiinntteennaannccee  FFaacciilliittyy,,  ppooooll  hheeaatteerr  rreeppllaacceemmeennttss,,  nneeww  sshhaaddee  ssttrruuccttuurreess  aatt  PPaarrkkvviieeww  aanndd  
SSiioouuxx  PPaarrkk  ppoooollss,,  aanndd  rrooooff  rreeppllaacceemmeenntt  pprrooggrraamm  ffoorr  vvaarriioouuss  CCiittyy--oowwnn  bbuuiillddiinnggss..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirr,,  CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  ppllaacceedd  hhiiss  ccaappiittaall  pprroojjeeccttss  
iinn  CCIIPP  aass  aa  ppllaaccee  ttoo  hhoolldd  tthheemm  aanndd  kkeeeepp  tthheemm  iinn  tthhee  ffoorreeffrroonntt..    PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  JJoohhnnssoonn  
aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  lliinnee  iitteemm  ffoorr  RRooooff  RReeppllaacceemmeenntt  bbee  iinnccrreeaasseedd  aann  aaddddiittiioonnaall  $$5500,,000000  aanndd  
ssuuggggeesstteedd  tthhiiss  aammoouunntt  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  ccoonnttiinnggeennccyy..    CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  GGoollff  
MMaaiinntteennaannccee  FFaacciilliittyy  ccoossttss  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ffuurrtthheerr  oouutt  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  
pprrooggrraammmmeedd  iinn  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ppllaann..    HHee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  hhee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffiinndd  
mmoonneeyy  ttoo  mmaakkee  tthhee  eexxiissttiinngg  bbuuiillddiinngg  ssaaffee  uunnttiill  aa  nneeww  ffaacciilliittyy  iiss  bbuuiilltt..  
  
AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  bbuuddggeett  pprroocceessss  tthheerree  wwaass  ttaallkk  aabboouutt  
aaffffoorrddaabbllee  hhoouussiinngg;;  aanndd  tthhee  CCoouunncciill  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  rreeqquueesstt  ccoommee  ttoo  tthhee  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  ppoossssiibbllee  ffuunnddiinngg  iinn  22000088  aanndd  22000099..    CChhaappmmaann  
ssuuggggeesstteedd  $$110000,,000000  eeaacchh  yyeeaarr  aass  aa  pprrooppoosseedd  ffuunnddiinngg  aammoouunntt;;  aanndd  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  
CCIIPP  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aa  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  ffoorreevveerr,,  jjuusstt  ffoorr  aa  ttwwoo--yyeeaarr  ppeerriioodd..    HHee  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  
iinntteerreesstt  iinn  ssoommee  ddoollllaarr  aammoouunntt  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  CCiittyy  ooff  RRaappiidd  CCiittyy  iinn  hhooppeess  ooff  eennccoouurraaggiinngg  
ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..    HHee  ssuuggggeesstteedd  tthhee  ffuunnddss  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  lleevveerraaggee  
ootthheerr  ffuunnddss  ffrroomm  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss..    CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ggrroouupp  ooff  
iinntteerreesstteedd  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  wwiillll  mmaakkee  aa  ppiittcchh  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  22001122  hheeaarriinnggss..    PPrreessttoonn  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  $$110000,,000000  ffoorr  eeaacchh  yyeeaarr  ccoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  ccaasshh  rreesseerrvvee  wwiitthhoouutt  llaarrggeellyy  
aaffffeeccttiinngg  tthhee  bbaallaannccee..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  ccoonncceerrnn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn,,  tthhee  CChhaaiirr  iinnddiiccaatteedd  
tthhaatt  aaffffoorrddaabbllee  hhoouussiinngg  wwoouulldd  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinngg  pprrooggrraamm,,  bbuutt  
wwoouulldd  bbee  iittss  oowwnn  sseeppaarraattee  lliinnee  iitteemm  iinn  tthhee  CCIIPP..    PPrreessttoonn  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  mmoonneeyy  ttoo  
bbaallaannccee  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  pprrooggrraamm  iiss  ccoommiinngg  ffrroomm  CCoonnttiinnggeennccyy..    CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  
wwaass  ccoommffoorrttaabbllee  iinn  uussiinngg  tthhee  ccoonnttiinnggeennccyy  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  bbuuiillddiinnggss  pprrooggrraamm,,  
aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  ddoollllaarr  aammoouunntt  aapppprroopprriiaatteedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttiinnggeennccyy  bbee  rreevviieewweedd..  
  
CChhaappmmaann  moved, second  bbyy  LLaaCCrrooiixx  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  $$110000,,000000  ffoorr  FFYY22000088  aanndd  
FFYY22000099  ffoorr  AAffffoorrddaabbllee  HHoouussiinngg.. 

moved, second
 

  
CChhaappmmaann  moved, second  bbyy  CCoollee  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  RRooooff  RReeppllaacceemmeenntt  lliinnee  iitteemm  ttoo  $$115500,,000000  
ffoorr  FFYY22000099  ––  FFYY22001122..    FFrriieennddllyy  aammeennddmmeenntt  wwaass  ooffffeerreedd  bbyy  CChhaappmmaann  tthhaatt  tthhee  aaddddiittiioonnaall  
$$5500,,000000  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  ccaasshh  bbaallaannccee,,  rraatthheerr  tthhaann  ccoonnttiinnggeennccyy..    MMoottiioonn  aass  aammeennddeedd,,  
ccaarrrriieedd.. 

moved, second

 
  
BBrreewweerr  moved, second  bbyy  LLaaCCrrooiixx  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee  
YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  22000099  ––  22001122.. 

moved, second
 

  

2 
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EElllliiss  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  MMeeaaddee  DDrraaiinnaaggee  BBaassiinn  IImmpprroovveemmeenntt  UUppddaattee  ttoo  tthhee  NNoovveemmbbeerr  1166,,  
22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
CCoollee  aaddddrreesssseedd  tthhee  RReeaallllooccaattiioonn  ooff  22000077  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  CCIIPP  FFuunnddss,,  eexxppllaaiinniinngg  
tthhaatt  tthhee  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  
ccoommpplleetteedd  pprroojjeeccttss  ttoo  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  PPaarrkkvviieeww  
SSoouutthh  pprroojjeecctt..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ccoommpplleetteedd  pprroojjeeccttss,,  CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhee  rreeaallllooccaattiioonn  ooff  
ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  BBrraaeebbuurrnn  DDoogg  PPaarrkk  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  iiss  oonn  hhoolldd  bbeeccaauussee  ooff  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  
iissssuueess,,  wwhhiicchh  lliimmiittss  tthhee  CCiittyy  ffrroomm  mmoovviinngg  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhee  pprroojjeecctt..    CCoollee  oouuttlliinneedd  tthhee  
rreeaallllooccaattiioonn  aass  ffoolllloowwss::    $$1133,,117744  ––  SSkkaatteebbooaarrdd  PPaarrkk  EEaasstt;;  $$1100,,550000  ––  SSkkaatteebbooaarrdd  PPaarrkk  
WWeesstt;;  $$114400,,000000  ––  BBrraaeebbuurrnn  DDoogg  PPaarrkk  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  $$116633,,667744  ttoo  bbee  aapppprroopprriiaatteedd  ttoo  tthhee  
PPaarrkkvviieeww  SSoouutthh  pprroojjeecctt..    BBrreewweerr  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  BBrraaeebbuurrnn  aarreeaa  iiss  bbeeffoorree  tthhee  PPllaannnniinngg  
CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthheerree  aarree  iissssuueess  aabboouutt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  aarreeaa  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ppaasstt  
hhiissttoorryy  ooff  tthhee  fflloooodd..    DDeerrbbyy  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  FFllooooddppllaaiinn  PPoolliiccyy  CCoommmmiitttteeee  iiss  ttaallkkiinngg  aabboouutt  
tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ppuurrcchhaassiinngg  llaanndd  iinn  tthhiiss  aarreeaa  aanndd  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  mmoonneeyy  bbee  rreesseerrvveedd  ffoorr  
tthhiiss  ppuurrppoossee..    CCoollee  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  FFllooooddppllaaiinn  PPoolliiccyy  CCoommmmiitttteeee  aapppprrooaacchh  tthhee  PPaarrkkss  aanndd  
RReeccrreeaattiioonn  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  wwiitthh  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  ffuunnddiinngg..    AAllddeerrmmaann  WWeeiiffeennbbaacchh  ssuuggggeesstteedd  
tthhaatt  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  oonn  tthhee  PPaarrkkvviieeww  SSoouutthh  pprroojjeecctt  mmaaddee  mmoorree  sseennssee  aass  tthheerree  aarree  nnoo  
nneeggoottiiaattiioonnss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ffoorr  llaanndd  ppuurrcchhaasseess..    CCoollee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthheerree  aarree  ttwwoo  
aavvaaiillaabbllee  ssoouurrcceess  ttoo  ppoossssiibbllyy  ffuunndd  tthhee  llaanndd  ppuurrcchhaassee,,  aa  GGrreeeennwwaayy  GGrraanntt  aanndd  
TTrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  TTrraaiillss  GGrraanntt..    WWeeiiffeennbbaacchh  moved, secondmoved, second  bbyy  LLaaCCrrooiixx  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  
rreeaallllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  mmaasstteerr  ppllaann  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  PPaarrkkvviieeww  
SSoouutthh  pprroojjeecctt..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  wwiitthh  DDeerrbbyy  vvoottiinngg  NNOO..  
  
AAllddeerrmmaann  LLaaCCrrooiixx  rreeppoorrtteedd  aa  vvaannddaalliissmm  aanndd  ggrraaffffiittii  iissssuuee  oonn  BBllaaiinnee  AAvveennuuee;;  aanndd  aallssoo  
eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  aa  ssaaffeettyy  iissssuuee  iinn  tthhee  aalllleeyy  wwhheenn  tthheeyy  
aarree  ppaattrroolllliinngg  tthhee  aarreeaa..    LLaaCCrrooiixx  aasskkeedd  ssttaaffff  ttoo  llooookk  aatt  tthhee  ggrraaddee  ooff  tthhee  aalllleeyy..    AAllddeerrmmaann  
CChhaappmmaann  ssuuggggeesstteedd  aa  ““DDaayy  ooff  CCaarriinngg””  tthhaatt  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  CCiittyy  eemmppllooyyeeeess  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  
ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  CCiittyy--oowwnneedd  pprroojjeecctt..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1111::2233  AA..MM..,,  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  
tthhee  nneexxtt  sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  NNoovveemmbbeerr  1166,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC  33rdrd  FFlloooorr  
WWeesstt  CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  


