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

  
NNOOVVEEMMBBEERR  1166,,  22000077  

  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::1100  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  CCoommmmiitttteeee  
mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt::    AAllddeerrmmeenn  KKaarreenn  OOllssoonn  aanndd  SSaamm  KKooooiikkeerr;;  aanndd  CCiittyy  ssttaaffff::    GGrroowwtthh  
MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  MMaarrcciiaa  EEllkkiinnss;;  CCiittyy  EEnnggiinneeeerr  RRoobbeerrtt  EElllliiss  ((pprrooxxyy)),,  aanndd  PPaarrkkss  &&  RReeccrreeaattiioonn  
DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee..    OOtthheerrss  pprreesseenntt  iinncclluuddeedd::    MMaayyoorr  AAllaann  HHaannkkss,,  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn,,  
aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy;;  GGuueesstt::    DDuussttiinn  WWiilllluuss..  
  
OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  KKooooiikkeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  OOccttoobbeerr  1199,,  22000077..  
  
PPrreessttoonn  ggaavvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  OOccttoobbeerr,,  22000077,,  iinnddiiccaattiinngg  lliittttllee  
aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh..  
  
CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  NNoovveemmbbeerr,,  22000077,,  
oouuttlliinniinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaannggeess::    pprroojjeecctt  ccoosstt  ddeeccrreeaassee  ffoorr  tthhee  NNeeiigghhbboorrhhoooodd  SSttrreeeett  
RReehhaabbiilliittaattiioonn  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  ccoossttss;;  pprroojjeecctt  ccoosstt  iinnccrreeaassee  ffoorr  tthhee  SSkkyylliinnee  DDrriivvee  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  
ttoo  rreefflleecctt  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ccoonnttrraacctt;;  aann  iinnccrreeaassee,,  ttoo  rreefflleecctt  ffiinnaall  pprroojjeecctt  ccoossttss,,  ffoorr  
WWoonnddeerrllaanndd  aanndd  FFaallll  DDrriivvee  SSttrreeeett  aanndd  UUttiilliittiieess  RReeccoonnssttrruuccttiioonn;;  pprroojjeecctt  ccoosstt  ddeeccrreeaassee  ffoorr  CCiittyy  
LLiibbrraarryy  ssiiddeewwaallkk  aanndd  ccuurrbb  rreeppaaiirr,,  ttoo  rreefflleecctt  ffiinnaall  ccoossttss;;  pprroojjeecctt  ccoosstt  iinnccrreeaassee  ffoorr  tthhee  
MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeenntt  PPrroojjeeccttss  ((MMIIPP))  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  ccoossttss;;  aanndd  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  ccoossttss  ffoorr  
tthhee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  ppllaattttiinngg  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffiinnaall  ccoossttss..    CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  nnoo  pprrooppoosseedd  
cchhaannggeess  ttoo  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ppllaann  aanndd  aa  ppoossiittiivvee  ccaasshh  bbaallaannccee  iinn  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  SSuummmmaarryy..    EEllkkiinnss  
moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  
PPrroojjeeccttss  ffoorr  NNoovveemmbbeerr,,  22000077..  
  
EElllliiss  aaddddrreesssseedd  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  
ssttrreeeett  iiss  iinn  nneeeedd  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  bbeettwweeeenn  11stst  aanndd  MMaappllee..    HHee  nnootteedd  tthhee  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  rrooaadd  
ssuurrffaaccee;;  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  ddrraaiinnaaggee  iiss  aa  pprroobblleemm  aass  eevviiddeenntt  ooff  ssttaannddiinngg  wwaatteerr;;  aanndd  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  
tthhee  sseewweerr  aanndd  wwaatteerr  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  oolldd  aanndd  iinn  nneeeedd  ooff  rreeppllaacciinngg..    EElllliiss  eessttiimmaatteedd  $$993388,,000000  --  $$11  
MMiilllliioonn  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett..    EElllliiss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  ccoouulldd  bbee  aaddddeedd  
aass  aa  pphhaassee  ooff  tthhee  RRoobbbbiinnssddaallee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt  aanndd  pprrooggrraammmmeedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001144..    
KKooooiikkeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  ttoo  ppllaaccee  tthhee  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt  iinn  tthhee  
FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001144..    EEllkkiinnss  iinnddiiccaatteedd  ccoonncceerrnn  iinn  
ppllaacciinngg  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ppllaann  bbeeffoorree  tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  iiss  ddiissccuusssseedd;;  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  hheeaarr  aa  pprreesseennttaattiioonn  oonn  aann  uuppddaatteedd  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  RRoobbbbiinnssddaallee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeecctt..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn,,  EElllliiss  rreeppoorrtteedd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aann  iinntteerrnnaall  lliisstt  ooff  uunnffuunnddeedd  
pprroojjeeccttss  tthhaatt  iiss  rreevviieewweedd  ppeerriiooddiiccaallllyy  aanndd  uuppddaatteedd..    Substitute motion was madeSubstitute motion was made  bbyy  EEllkkiinnss,,  aanndd  
sseeccoonnddeedd  bbyy  KKooooiikkeerr,,  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  SStt..  CChhaarrlleess  SSttrreeeett  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeecctt  iinn  22001144;;  aanndd  ppllaaccee  tthhee  pprroojjeecctt  oonn  tthhee  iinntteerrnnaall  lliisstt  ooff  uunnffuunnddeedd  pprroojjeeccttss..    Friendly Friendly 
amendmentamendment  wwaass  ooffffeerreedd  bbyy  KKooooiikkeerr,,  aasskkiinngg  ffoorr  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  RRoobbbbiinnssddaallee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeecctt,,  aanndd  tthhaatt  iitt  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  JJaannuuaarryy  1188,,  22000088  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  
mmeeeettiinngg..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn,,  EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ppootteennttiiaall  pprroojjeeccttss  
aarree  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  tthhee  PPaavveemmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm,,  iinnffrraassttrruuccttuurree  aaggee,,  iinnffrraassttrruuccttuurree  
ddeetteerriioorraattiioonn,,  aanndd  ffaaiilluurreess  tthhaatt  aann  iinnffrraassttrruuccttuurree  hhaass  ssuuffffeerreedd..  UUppoonn  aa  vvoottee  bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  
ssuubbssttiittuuttee  mmoottiioonn  aass  aammeennddeedd,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
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EElllliiss  ooffffeerreedd  aann  uuppddaattee  oonn  tthhee  MMeeaaddee//HHaawwtthhoorrnnee  ddrraaiinnaaggee  bbaassiinn  iimmpprroovveemmeennttss,,  eexxppllaaiinniinngg  
tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  llaarrggee  bbaassiinn  wwiitthh  mmaannyy  eelleemmeennttss,,  aanndd  pphhaasseess  ooff  tthhee  RRoobbbbiinnssddaallee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
pprroojjeecctt  iinncclluuddee  ssoommee  ooff  tthhee  eelleemmeennttss..    EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmaannyy  ooff  tthhee  ddrraaiinnaaggee  bbaassiinn  eelleemmeennttss  
rreemmaaiinn  uunnffuunnddeedd,,  aanndd  tthhee  llaasstt  eessttiimmaattee  pprreeppaarreedd  iinn  11999933  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  pprroobbaabbllee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
ccoosstt  wweerree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$77  MMiilllliioonn..    AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  wwiitthh  tthhee  oonn--ggooiinngg  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ddrraaiinnaaggee  iimmpprroovveemmeennttss..    EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  SSttrreeeett  DDeeppaarrttmmeenntt  ppeerrffoorrmmss  
tthhee  mmaaiinntteennaannccee  oonn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneell,,  bbuutt  tthhiiss  mmaaiinntteennaannccee  iiss  oofftteenn  ttiimmeess  
ccoommppllaaiinntt  ddrriivveenn..    CCoollee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  PPaarrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  aallssoo  aaddddrreesssseess  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  
iissssuuee,,  bbuutt  tthheeiirr  ffooccuuss  iiss  oonn  tthhee  ppaarrkkss  ssyysstteemm,,  ooppeenn  ssppaacceess  aanndd  tthheenn  ddrraaiinnaaggee..    KKooooiikkeerr  iinnddiiccaatteedd  
hhiiss  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  SSttoorrmmwwaatteerr  MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraamm  aanndd  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  
mmaayy  bbee  aa  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  CCoouunncciill  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ooff  tthhee  yyeeaarr..    
KKooooiikkeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  EEllkkiinnss  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  JJaannuuaarryy  1188,,  22000088  
CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  wwiitthh  aawwaarrddiinngg  aa  ddeessiiggnn  ccoonnttrraacctt  ffoorr  tthhee  SSkkyylliinnee  DDrriivvee  
rreessttoorraattiioonn  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  gguuaarraanntteeee  ooff  ffeeddeerraall  mmoonneeyy  ttoo  uussee  oonn  tthhiiss  pprroojjeecctt..    HHee  ssuuggggeesstteedd  
tthhee  pprroojjeecctt  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  iinnffoorrmmaall  lliisstt  ooff  uunnffuunnddeedd  pprroojjeeccttss..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn,,  EElllliiss  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  eessttiimmaattee  ffoorr  tthhiiss  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  uunnttiill  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ddeessiiggnn  iiss  ddoonnee  aanndd  aa  
pprroojjeecctt  ssccooppee  iiss  iiddeennttiiffiieedd..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  rrooaadd  ssuurrffaaccee  aanndd  rreettaaiinniinngg  wwaallllss  nneeeedd  ttoo  bbee  
rreeccoonnssttrruucctteedd..    DDiissccuussssiioonn  eennssuueedd  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhiiss  rrooaaddwwaayy  aanndd  ppoossssiibbllee  ffuunnddss  
aavvaaiillaabbllee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhee  rraaooddwwaayy..    KKooooiikkeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  
ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  iitteemm  ttoo  tthhee  FFeebbrruuaarryy  1155,,  22000088  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  ccoonncceerrnn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  KKooooiikkeerr,,  EElllliiss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  CCiittyy  ssttaaffff  wwiillll  bbeeggiinn  aann  
iinnvveennttoorryy  ooff  ssiiddeewwaallkkss,,  ccuurrbb  rraammppss,,  aanndd  ssiiggnnaallss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  ccoommpplliiaanntt  
wwiitthh  tthhee  AAmmeerriiccaannss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aa  rreeppoorrtt  wwoouulldd  bbee  mmaaddee  bbeeffoorree  tthhee  
CCoouunncciill’’ss  PPuubblliicc  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1100::4455  AA..MM..,,  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  tthhee  nneexxtt  
sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  DDeecceemmbbeerr  2211,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC  33rdrd  FFlloooorr  WWeesstt  
CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  
  


