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

  
AAPPRRIILL  2200,,  22000077  

  
FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  JJiimm  PPrreessttoonn  ccaalllleedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aatt  1100::0000  AA..MM..  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntteedd::    AAllddeerrmmeenn  DDeebb  HHaaddccoocckk,,  RRoonn  KKrrooeeggeerr,,  aanndd  MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  
PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerr  GGaarryy  BBrroowwnn,,  PPaarrkkss  SSuuppeerriinntteennddeenntt  LLoonn  VVaann  DDeeuusseenn  ((pprrooxxyy)),,  
EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  DDaann  CCoooonn  ((pprrooxxyy)),,  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSeerrvviicceess  CCoooorrddiinnaattoorr  BBoobb  
DDoommiinniiccaakk  ((pprrooxxyy))..  OOtthheerrss  pprreesseenntt  iinncclluuddeedd::  FFiirree  CChhiieeff  GGaarryy  SShheepphheerrdd,,  LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  GGrreettaa  
CChhaappmmaann,,  RRaappiidd  TTrraannssiitt  SSyysstteemm  MMaannaaggeerr  RRiicchh  SSaaggeenn,,  AAssssiissttaanntt  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  PPaauulliinnee  
SSuummppttiioonn,,  AAccccoouunnttiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr  TTrraaccyy  DDaavviiss  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..    
GGuueessttss::    PPeennnniinnggttoonn  CCoouunnttyy  SShheerriiffff  DDoonn  HHoolllloowwaayy  aanndd  JJoouurrnneeyy  MMuusseeuumm  FFaacciilliittiieess  MMaannaaggeerr  
GGaarryy  HHaarrggeennss..  
  
KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  HHaaddccoocckk  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  MMaarrcchh  1166,,  22000077..  
  
PPrreessttoonn  pprreesseenntteedd  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  MMaarrcchh,,  22000077  nnoottiinngg  tthhee  aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhiiss  ppeerriioodd..  
  
CCoooonn  rreevviieewweedd  tthhee  22000077  ----  22001122  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  MMaarrcchh,,  
22000077  rreeppoorrttiinngg  tthhaatt  tthhee  JJoollllyy  LLaannee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt  iiss  rreemmoovveedd..    CCoooonn  nnootteedd  tthhee  ssttaattuuss  ooff  
tthhee  pprroojjeeccttss  lliisstteedd,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  aarree  eeiitthheerr  iinn  ddeessiiggnn  oorr  ccoonnssttrruuccttiioonn..  AAtt  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  CCiittyy  CCoouunncciill,,  CCoooonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  lliisstt  iinncclluuddeess  tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss  ffoorr  tthhee  
iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  LLaaCCrroossssee  //  MMoonnrrooee  ssttrreeeettss  aatt  aann  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  $$1177,,000000  ffoorr  ddeessiiggnn  iinn  22000077  
wwiitthh  ccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  22000088  ffoorr  aann  eessttiimmaatteedd  $$114488,,000000..    AAllssoo  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  lliisstt  iiss  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  
HHoouussee  PPaavviinngg  PPrroojjeecctt  ffoorr  tthhee  aalllleeyy  aanndd  ppaarrkkiinngg  lloott..    HHaaddccoocckk  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  aanndd  
ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  22000077  ----  22001122  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss..  
  
PPrreessttoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  tthhee  llaanndd  ssaallee  ooff  tthhee  OOwweenn  HHiibbbbaarrdd  ssiittee  hhaass  bbeeeenn  
aabboouutt  ffuunnddiinngg  oonnee--ttiimmee  ppuurrcchhaasseess  ffoorr  tthhee  CCiittyy..    DDoommiinniiccaakk  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aannyy  ddeevveellooppmmeenntt  aalloonngg  
HHwwyy  1166  iiss  oonn  hhoolldd..    PPrreessttoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  aann  aapppprraaiissaall  mmuusstt  bbee  ddoonnee  bbeeffoorree  tthhee  CCiittyy  ccaann  sseellll  tthhee  
llaanndd..    CCoooonn  rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  iimmpprroovveemmeennttss  mmuusstt  bbee  ddoonnee  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  bbeeffoorree  tthhee  
CCiittyy  ccaann  sseellll  tthhee  pprrooppeerrttyy..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  HHaaddccoocckk  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  rreeqquueesstt  ssttaaffff  ttoo  
bbeeggiinn  tthhee  aapppprraaiissaall  pprroocceessss  oonn  tthhee  OOwweenn  HHiibbbbaarrdd  ssiittee..  
  
PPrreessttoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  TTaasskk  FFoorrccee  mmeett  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  llaanndd  ssaallee  ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee  aanndd  
ddeecciiddeedd  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  ssoommee  ccoommppaarraabblleess..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  aapppprraaiissaall  wwiillll  nnoott  bbee  
sshhaarreedd  uunnttiill  iitt  iiss  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  ffuullll  CCoouunncciill..    KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  BBrroowwnn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  llaanndd  ssaallee  ffoorr  tthhee  WWaallllyy  BByyuumm  ssiittee  ttoo  tthhee  MMaayy  1188,,  22000077  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
AAtt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ssttaaffff  iinnssppeecctteedd  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  aanndd  aalllleeyy  
aatt  tthhee  FFrriieennddsshhiipp  HHoouussee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  CCiittyy’’ss  ooppttiioonnss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  nnoorrtthh  ppoorrttiioonn  ooff  
tthhee  aalllleeyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  ppaavveedd;;  aanndd,,  tthhee  CCiittyy  hhaass  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  aalllleeyy..    
FFoorr  aa  ppaavviinngg  pprroojjeecctt  ooff  tthhee  uunnppaavveedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aalllleeyy,,  CCoooonn  eessttiimmaatteedd  $$2277,,000000  aanndd  $$99,,000000  ttoo  
ppaavvee  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott;;  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  tthhiiss  ooppttiioonn  wwoouulldd  pprroovviiddee  oonnee  hhaannddiiccaapp  ppaarrkkiinngg  ssppoott  aanndd  
ttwweellvvee  rreegguullaarr  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess..    CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  nnoo  ppeerrmmiittss  oorr  aapppprroovvaallss  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  
uunnddeerr  tthhiiss  ooppttiioonn..    UUnnddeerr  aa  sseeccoonndd  ooppttiioonn,,  CCoooonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  aalllleeyy  wwiillll  bbee  ppaavveedd  aatt  tthhee  
ssaammee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt,,  bbuutt  tthhee  ppaarrkkiinngg  aarreeaa  ccoouulldd  bbee  eexxppaannddeedd,,  ccoossttiinngg  aann  eessttiimmaatteedd  $$3333,,220000..    
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HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  sseeccoonndd  ooppttiioonn  wwoouulldd  pprroovviiddee  oonnee  hhaannddiiccaapp  ppaarrkkiinngg  ssppoott  aanndd  tthhiirrttyy--oonnee  
rreegguullaarr  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess..    CCoooonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  uunnddeerr  tthhiiss  ooppttiioonn,,  aann  1111--66--1199  rreevviieeww,,  ssiittee  ppllaann  
aapppprroovvaall,,  aanndd  aa  ffllooooddppllaaiinn  ddeevveellooppmmeenntt  ppeerrmmiitt  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd..    CCoooonn  aallssoo  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  
aalllleeyy  ppaavviinngg  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  OOuutt--OOff--TThhee--DDuusstt  ffuunnddiinngg..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  
qquueessttiioonn  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirr,,  CCoooonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  pprroojjeecctt  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ddoonnee  iinn--hhoouussee..    
HHaaddccoocckk  moved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  aapppprroovvee  OOppttiioonn  NNoo..  22  ––  AAlllleeyy  PPaavviinngg  ffoorr  $$2277,,000000  aanndd  
PPaarrkkiinngg  LLoott  ffoorr  $$3333,,220000  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  $$6600,,000000;;  aanndd  aauutthhoorriizzee  ssttaaffff  ttoo  aaddvveerrttiissee  ffoorr  bbiiddss..    AAtt  tthhee  
rreeqquueesstt  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss,,  ssttaaffff  wwaass  iinnssttrruucctteedd  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  
ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  iinntteerreesstt  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  aalllleeyy  ppaavviinngg  pprroojjeecctt..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  
wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ffoorr  tthhee  aaddjjaacceenntt  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  iiss  $$33,,550000..    UUppoonn  aa  vvoottee  
bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

moved, second

 
  
PPrreessttoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  wwoorrkk  ccoonnttiinnuueess  oonn  aann  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  CCiittyy  aanndd  DDooyyllee  
DDeevveellooppmmeenntt  CCoommppaannyy  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  DDiissttrriicctt  ffiinnaanncciinngg  ooff  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  
PPaarrkk..    IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhee  ddeevveellooppeerr  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  CCiittyy  $$550000,,000000  ttoo  oovveerrsseeee  tthhee  ppaarrkk  
ddeevveellooppmmeenntt..    PPrreessttoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhiiss  cchhaannggee  iinn  tthhee  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  DDiissttrriicctt  pprroojjeecctt  ppllaann  wwiillll  
bbee  ttaakkeenn  bbeeffoorree  tthhee  ffuullll  CCoouunncciill..    KKrrooeeggeerr  moved, second bbyy  HHaaddccoocckk  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  DDiissttrriicctt  ffiinnaanncciinngg  ooff  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk  ttoo  tthhee  MMaayy  1188,,  22000077  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg.. 

moved, second 

 
  
VVaann  DDeeuusseenn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  GGoollff  aanndd  PPaarrkkss  MMaaiinntteennaannccee  BBuuiillddiinnggss  wwaass  
sshhaarreedd  wwiitthh  JJ..  SSccuullll  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSeerrvviiccee,,  IInncc..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  SSccuullll  CCoonnssttrruuccttiioonn  rreevviieewweedd  
tthhee  iitteemmss  ooff  pprroobbaabbllee  ccoossttss  aanndd  aaggrreeeedd  tthhaatt  iiff  bbiidd  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree,,  tthhee  pprroobbaabbllee  ccoossttss  wwoouulldd  bbee  
iinn  lliinnee  wwiitthh  ttooddaayy’’ss  mmaarrkkeett  ppllaaccee..    VVaann  DDeeuusseenn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  SSccuullll  CCoonnssttrruuccttiioonn  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  
iiff  tthhee  ddeessiiggnn  wweerree  ttoo  bbee  aa  ssiimmpplleerr  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aa  pprreeffaabbrriiccaatteedd  bbuuiillddiinngg,,  tthhee  ccoosstt  wwoouulldd  
bbee  rreedduucceedd..    CChhaappmmaann  moved, second  bbyy  BBrroowwnn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  
GGoollff  aanndd  PPaarrkkss  MMaaiinntteennaannccee  BBuuiillddiinnggss.. 

moved, second
 

  
HHaarrggeennss  ooff  tthhee  JJoouurrnneeyy  MMuusseeuumm  iiddeennttiiffiieedd  nnuummeerroouuss  ssiiddeewwaallkk  ppaavveemmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  nneeeedd  
ttoo  bbee  rreeppaaiirreedd  oorr  rreeppllaacceedd  ttoo  aaddddrreessss  ppootteennttiiaall  ssaaffeettyy  hhaazzaarrddss..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  553388  SSFF  ooff  
ccoolloorr  ccoonnccrreettee  aanndd  552266  SSFF  ooff  ssiiddeewwaallkk  mmuusstt  bbee  ddoonnee,,  wwiitthh  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  ffaacciilliittyy  bbeeiinngg  
aaddddrreesssseedd  ffiirrsstt..    HHee  rreeppoorrtteedd  ssoolliicciittiinngg  iinnffoorrmmaall  bbiiddss  ffrroomm  ffoouurr  llooccaall  ccoonnttrraaccttoorrss,,  bbuutt  rreecceeiivveedd  
oonnllyy  oonnee  qquuoottee  ffrroomm  LLoorreenn  DDooyyllee  CCoonnccrreettee  ffoorr  aann  eessttiimmaatteedd  $$1122,,997777..9955..    KKrrooeeggeerr  moved, 
second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  aapppprroopprriiaattee  $$1133,,000000  ffrroomm  CCIIPP  CCoonnttiinnggeennccyy  ffoorr  aa  ssiiddeewwaallkk  
rreeppaaiirr//rreeppllaacceemmeenntt  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  JJoouurrnneeyy  MMuusseeuumm..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  tthhee  
CCoommmmiitttteeee,,  HHaarrggeennss  iinnddiiccaatteedd  tthheeiirr  mmaaiinntteennaannccee  bbuuddggeett  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ffuunnddss  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt..    
AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  oonn  hhooww  tthhiiss  pprroojjeecctt  iiss  wweeiigghheedd  aaggaaiinnsstt  aallll  ootthheerr  
pprroojjeeccttss  nneeeeddiinngg  ffuunnddiinngg  ffrroomm  CCIIPP..    UUppoonn  aa  vvoottee  bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

moved, 
second

 
  
JJoohhnnssoonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  bbuuddggeett  iinncclluuddeess  $$1166,,000000  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  
rreemmooddeelliinngg  ooff  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  mmoonneeyy  iiss  
iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  AADDAA  iimmpprroovveemmeennttss;;  aanndd  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  ssoommee  iimmpprroovveemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  
tthhee  bbuuiillddiinngg  eennttrraannccee  ddoooorrss..    HHee  oouuttlliinneedd  ootthheerr  AADDAA  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  ssuucchh  aass  rreessttrroooommss  
aanndd  sseerrvviiccee  ccoouunntteerrss..    JJoohhnnssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  GGeeiiggeerr  AArrcchhiitteeccttuurree  wwaass  ccoonnssuulltteedd,,  aanndd  oonn  aa  
wwaallkk--tthhrroouugghh,,  GGeeiiggeerr  iiddeennttiiffiieedd  ssoommee  iitteemmss  tthhaatt  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..    JJoohhnnssoonn  oouuttlliinneedd  
tthhoossee  aass  tthhee  rrooooff  aanndd  ffllaasshhiinngg  rreemmoovvaall  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt,,  AADDAA//AANNSSII  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  ccooddee  
iissssuueess..    JJoohhnnssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  GGeeiiggeerr  eessttiimmaatteedd  aa  bbuuddggeett  ooff  OOnnee  MMiilllliioonn  DDoollllaarrss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  
iissssuueess  ooff  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  bbuuiillddiinngg..    SSaaggeenn  rreeppoorrtteedd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aa  OOnnee  
MMiilllliioonn  DDoollllaarr  ggrraanntt  ffrroomm  tthhee  FFeeddeerraall  TTrraannssiitt  AAuutthhoorriittyy  ttoo  tthhee  RRaappiidd  TTrraannssiitt  SSyysstteemm,,  bbuutt  tthhaatt  iitt  

2 
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rreeqquuiirreess  aa  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  mmaattcchh..    SSaaggeenn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhiiss  ggrraanntt  iiss  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  22000099  aanndd  
ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  rreemmooddeell  tthhee  2255  yyeeaarr  oolldd  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  bbuuiillddiinngg..    JJoohhnnssoonn  eexxppllaaiinneedd  
tthhaatt  ccuurrrreennttllyy  tthhee  rrooooff  iiss  lleeaakkiinngg  aanndd  bbeelliieevveedd  tthhee  aapppprroopprriiaatteedd  $$1166,,000000,,  pplluuss  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  rrooooff  
rreeppllaacceemmeenntt  lliinnee  iitteemm  aanndd  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ggrraanntt  ccoouulldd  ffuunndd  aa  rrooooff  rreeppllaacceemmeenntt  pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  
MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr..    PPrreessttoonn  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  FFiivvee  YYeeaarr  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  
PPllaann  ccoouulldd  iinncclluuddee  $$118800,,000000  ffoorr  aa  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  AADDAA  IImmpprroovveemmeennttss  
PPrroojjeecctt..  
  
AAtt  1100::5588  AA..MM..  AAllddeerrmmaann  HHaaddccoocckk  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
PPrreessttoonn  ssuubbmmiitttteedd  ffiivvee  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann,,  eexxppllaaiinniinngg  
tthhaatt  aa  44..55  ppeerrcceenntt  ssaalleess  ttaaxx  iinnccrreeaassee  iiss  uusseedd..    HHee  oouuttlliinneedd  tthhee  pprrooppoossaallss  aass  SSttaattuuss  QQuuoo;;  
aallllooccaattiinngg  aann  aaddddiittiioonnaall  $$330000,,000000;;  aallllooccaattiinngg  aann  aaddddiittiioonnaall  $$660000,,000000;;  uupp  ffrroonnttiinngg  ccoossttss  ffoorr  aa  nneeww  
FFiirree  SSttaattiioonn  ((EEaasstt  AArreeaa));;  aanndd  uussiinngg  $$225500,,000000  ffrroomm  tthhee  CCIIPP  CCoonnttiinnggeennccyy..    EEaacchh  pprrooppoossaall  
iinncclluuddeedd  tthhee  nneeww  FFiirree  SSttaattiioonn,,  rreemmooddeelliinngg  ooff  eexxiissttiinngg  FFiirree  SSttaattiioonnss,,  sswwiimmmmiinngg  ppooooll  
iimmpprroovveemmeennttss,,  ssaatteelllliittee  sshhoopp  ffoorr  tthhee  PPaarrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ccoonncceessssiioonn  bbuuiillddiinngg  ffoorr  DDiinnoossaauurr  PPaarrkk,,  
ppaarrkkss  ooffffiiccee,,  aanndd  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk..    KKrrooeeggeerr  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  bbyy  $$445500,,000000  ppeerr  yyeeaarr,,  bbeeggiinnnniinngg  22000088..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  CChhaappmmaann  aasskkeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ddeevveelloopp  ccrriitteerriiaa,,  iinn  wwrriittiinngg,,  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  
ppllaacceemmeenntt  ooff  pprroojjeeccttss  oonn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann..    AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  
moved, secondmoved, second  bbyy  CCoooonn  aanndd  ccaarrrriieedd  tthhaatt  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  wwoouulldd  ddrraafftt  aanndd  ee--mmaaiill  CCoommmmiitttteeee  
mmeemmbbeerrss  ssoommee  pprriinncciippllee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  rreevviieeww  aanndd  eeddiittiinngg  bbyy  mmeemmbbeerrss..  
  
BBrroowwnn  mmoovveedd,,  sseeccoonndd  bbyy  KKrrooeeggeerr  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  
CCeenntteerr  ttoo  tthhee  MMaayy  1188,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1111::2255  AA..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  tthhee  nneexxtt  
sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  sseett  ffoorr  MMaayy  1188,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC,,  33rdrd  FFlloooorr,,  WWeesstt  
CCoonnffeerreennccee  RRoooomm..  
  


