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

  
JJUUNNEE  2222,,  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,,  BBiillll  OOkkrreeppkkiiee,,  RRoonn  
KKrrooeeggeerr,,  aanndd  MMaallccoomm  CChhaappmmaann;;  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  mmeemmbbeerr  GGaarryy  BBrroowwnn,,  GGrroowwtthh  
MMaannaaggeemmeenntt  DDiirreeccttoorr  MMaarrcciiaa  EEllkkiinnss;;  PPaarrkkss  aanndd  RReeccrreeaattiioonn  DDiirreeccttoorr  JJeerrrryy  CCoollee;;  aanndd  CCiittyy  
EEnnggiinneeeerr  RRoobbeerrtt  EElllliiss  ((pprrooxxyy))..    OOtthheerrss  pprreesseenntt  iinncclluuddeedd  LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  GGrreettaa  CChhaappmmaann,,  
EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  RRoodd  JJoohhnnssoonn,,  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrroojjeecctt  AAddmmiinniissttrraattoorr  RRooddeellll  GGrroosszz;;  
aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CCoooorrddiinnaattoorr  JJaacckkiiee  GGeerrrryy..  
  
BBrroowwnn  moved, secondmoved, second  bbyy  OOllssoonn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffoorr  MMaayy  1188,,  22000077..  
  
PPrreessttoonn  ggaavvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss  ffoorr  MMaayy,,  22000077  nnoottiinngg  tthhee  eexxppeennddiittuurree  ooff  
aa  ddrraaiinnaaggee  pprroojjeecctt  oonn  CCaammbbeellll..  
  
EElllliiss  ggaavvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  JJuunnee,,  22000077  
iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  bbuuddggeett  iiss  nnoott  bbeeiinngg  oovveerrssppeenntt..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  BBrroowwnn  aanndd  
ccaarrrriieedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  rreeppoorrtt  ffoorr  tthhee  CCaappiittaall  PPllaann  ffoorr  SSttrreeeettss,,  DDrraaiinnaaggee,,  MMIIPP  PPrroojjeeccttss  ffoorr  
JJuunnee,,  22000077..  
  
BBrroowwnn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  ppaavveemmeenntt  rreeppaaiirr  aanndd  ddrraaiinnaaggee  
iimmpprroovveemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddddrreesssseedd,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhoossee  ppaavveemmeenntt  rreeppaaiirrss  ttoo  tthhee  ssiiddeewwaallkk..    
BBeeccaauussee  ooff  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  VVIICC  bbuuiillddiinngg,,  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  hhiiss  iinntteerreesstt  iinn  rreellooccaattiinngg  
tthhee  ssttrruuccttuurree..    SSttaaffff  iinnddiiccaatteedd  tthheeiirr  iinntteerreesstt  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthhee  ssttrruuccttuurree  iiss  aa  CCiittyy--oowwnneedd  
bbuuiillddiinngg..    OOllssoonn  moved, secondmoved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  ttaabbllee  tthhee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  ddiissccuussssiioonn..    
MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  wwiitthh  KKrrooeeggeerr  vvoottiinngg  NNOO..  
  
AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr  rreeppoorrtteedd  vviissiittiinngg  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  tthhaatt  hhaass  aann  oovveerrllaappppiinngg  TTaaxx  
IInnccrreemmeenntt  DDiissttrriicctt  aabboouutt  ffiinnaanncciinngg  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk..    CCoollee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhiiss  
oovveerrllaappppiinngg  TTIIDD  wwiillll  rreeiimmbbuurrssee  tthhee  CCiittyy  $$335500,,000000  ffoorr  ppaarrkk  iimmpprroovveemmeennttss;;  bbuutt  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  mmuusstt  
iiddeennttiiffyy  aa  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  ffoorr  tthhiiss  aammoouunntt..    EEllkkiinnss  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  $$335500,,000000  ffoorr  tthhee  ppaarrkk  
iimmpprroovveemmeennttss  uunnddeerr  tthhiiss  TTIIDD  wwiillll  bbee  tthhee  llaasstt  ttoo  bbee  bbuuiilltt  iinn  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt..    
RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn,,  CCoollee  oouuttlliinneedd  tthhee  ppaarrkk  iimmpprroovveemmeennttss  aass  aa  
ppaarrkkiinngg  lloott,,  ppllaayy  ggrroouunndd,,  aanndd  ttrraaiillss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ppaarrkk..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthheessee  aammeenniittiieess  wwiillll  
bbee  ffuunnddeedd  ffrroomm  aannootthheerr  oovveerrllaappppiinngg  TTaaxx  IInnccrreemmeenntt  DDiissttrriicctt;;  aanndd  $$550000,,000000  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  
ddeevveellooppeerr..    CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheessee  ppaarrkk  iimmpprroovveemmeennttss  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  nneexxtt  ffaallll..    IInn  
rreessppoonnssee  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  OOkkrreeppkkiiee,,  CCoollee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmoorree  ppaarrkkss  bbeeiinngg  aaddddeedd  ttoo  
tthhee  ssyysstteemm  mmeeaannss  ssttaaffff  wwiillll  bbee  ssttrreettcchheedd  ttoo  tthhee  lliimmiittss;;  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  FFTTEE’’ss  hhaavvee  bbeeeenn  
rreeqquueesstteedd  wwiitthh  nnoo  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  rreeqquueessttss..    AAllddeerrmmaann  KKrrooeeggeerr  aasskkeedd  tthhaatt  aa  lliimmiitteedd  ddoollllaarr  
aammoouunntt  bbee  ppuutt  iinnttoo  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  aanndd  mmoorree  ooff  tthhee  mmoonneeyy  bbee  ppuutt  iinnttoo  tthhee  ppaarrkk  iinnffrraassttrruuccttuurree..    IItt  
wwaass  ssuuggggeesstteedd  aa  $$335500,,000000  rreeqquueesstt  sshhoouulldd  mmaaddee  bbeeffoorree  tthhee  22001122  CCoommmmiitttteeee..    AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  
rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhhoo  aasskk  ffoorr  mmoorree  nneeww  ppaarrkkss  aanndd  
tthhee  CCoouunncciill  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  hhooww  ttoo  ffuunndd  tthhee  ccoonnttiinnuueedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ppaarrkkss..    OOllssoonn  aallssoo  
rreemmiinnddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  PPaarrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  llaannddssccaappee  aalloonngg  
tthhee  OOmmaahhaa  ccoorrrriiddoorr,,  CCaattrroonn  BBoouulleevvaarrdd,,  aanndd  sseevveerraall  II9900  eexxiittss..    OOkkrreeppkkiiee  moved, secondmoved, second  bbyy  
OOllssoonn  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk  ttoo  tthhee  JJuullyy  2200,,  22000077  CCaappiittaall  
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IImmpprroovveemmeennttss  PPrrooggrraamm  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..    Substitute motion  wwaass  mmaaddee  bbyy  EEllkkiinnss,,  sseeccoonndd  bbyy  
CChhaappmmaann  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  VViicckkiiee  PPoowweerrss  PPaarrkk  ttoo  tthhee  nneexxtt  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  
FFiivvee--YYeeaarr  PPllaann  bbuuddggeett  pprroocceessss  ((MMaarrcchh  22000088));;  aanndd  rreeqquueesstt  PPaarrkkss  DDeeppaarrttmmeenntt  ssttaaffff  ttoo  llooookk  aatt  
ootthheerr  bbuuddggeett  ooppttiioonnss..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

Substitute motion

 
  
JJoohhnnssoonn  aaddddrreesssseedd  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  IImmpprroovveemmeennttss  rreeiitteerraattiinngg  tthhaatt  
$$880000,,000000  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  FFeeddeerraall  TTrraannssiitt  AAuutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  tthhee  iimmpprroovveemmeennttss,,  bbuutt  iitt  wwiillll  
rreeqquuiirree  aa  ttwweennttyy  ppeerrcceenntt  mmaattcchh..    JJoohhnnssoonn  ssuuggggeesstteedd  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ssttuuddyy  ttoo  llooookk  aatt  hhooww  tthhee  
bbuuiillddiinngg  wwiillll  ssuuppppoorrtt  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ttrraannssiitt  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..    OOnn  aa  wwaallkk--tthhrroouugghh,,  JJoohhnnssoonn  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  GGeeiiggeerr  AArrcchhiitteeccttuurree  iiddeennttiiffiieedd  ssoommee  iitteemmss  tthhaatt  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd,,  ssuucchh  aass  
tthhee  rrooooff  aanndd  ffllaasshhiinngg  rreemmoovvaall  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt,,  AADDAA//AANNSSII  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  ccooddee  iissssuueess..    
MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  HHaaddccoocckk  ttoo  ppllaaccee  tthhee  MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  
tthhee  FFiivvee--YYeeaarr  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  PPllaann..    TThhee  CChhaaiirr  ddeeccllaarreedd  tthhee  mmoottiioonn  ddiieedd  ffoorr  llaacckk  ooff  aa  
sseeccoonndd..    EEllkkiinnss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  sshhee  nneeeeddeedd  ttoo  kknnooww  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  uussee  iinn  tthhee  ffuuttuurree  oorr  
oovveerr  tthhee  nneexxtt  ffiivvee  yyeeaarrss..    JJoohhnnssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  uurrggeenntt  nneeeedd  iiss  wwiitthh  tthhee  rrooooff  rreeppaaiirr,,  aanndd  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  pprroojjeecctt  ccaann  bbee  ccoommpplleetteedd  tthhrroouugghh  tthhee  rrooooff  rreeppllaacceemmeenntt  pprrooggrraamm..  RReessppoonnddiinngg  
ttoo  qquueessttiioonnss  ffrroomm  AAllddeerrmmaann  CChhaappmmaann,,  JJoohhnnssoonn  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  FFTTAA  ggrraanntt  iiss  aavvaaiillaabbllee  
tthhrroouugghh  22000099;;  aanndd  tthhee  ZZiiggggyy  bbuuiillddiinngg  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  uusseedd  aass  aa  hhuubb  ffoorr  RRTTSS,,  bbuutt  ffoorr  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ssttoorraaggee..    EEllkkiinnss  moved, second  bbyy  CChhaappmmaann  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  
MMiilloo  BBaarrbbeerr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCeenntteerr  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthhee  JJuullyy  2200,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ttoo  aallllooww  ssttaaffff  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreevviieeww  TTrraannssiitt  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann..    AAllddeerrmmaann  
HHaaddccoocckk  iinnddiiccaatteedd  hheerr  ccoonncceerrnn  wwiitthh  aaddddrreessssiinngg  AADDAA  iissssuueess  ffoorr  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm..  UUppoonn  aa  vvoottee  
bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee,,  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

moved, second

 
  
EElllliiss  aaddddrreesssseedd  tthhee  CCaannyyoonn  LLaakkee  DDrriivvee  ssiiddeewwaallkk  iinnssttaallllaattiioonn  llooccaatteedd  oonn  tthhee  nnoorrtthh  ssiiddee  aanndd  
eeaasstt  ooff  SShheerriiddaann  LLaakkee  RRooaadd..    HHee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  CCoouunncciill  ddiirreecctteedd  ssttaaffff  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  aabboouutt  tthhiiss  sseeccttiioonn  ooff  wwaallkk  bbeeccaauussee  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill  ccaann  nnoott  oorrddeerr--iinn  
aanndd  aasssseessss  aannootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  eennttiittyy..    EElllliiss  oouuttlliinneedd  aa  pphhaasseedd  ssiiddeewwaallkk  pprroojjeecctt  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  
PPhhaassee  II  wwoouulldd  bbee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  wwaallkk  aalloonngg  CCiittyy--oowwnneedd  llaanndd  ssoouutthh  aalloonngg  CCaannyyoonn  LLaakkee  DDrriivvee  aanndd  
nnoorrtthh  ooff  tthhee  bbaallll  ffiieellddss..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ffoorr  tthhiiss  pphhaassee  iiss  $$2255,,330000  aanndd  
pprrooppoosseedd  aa  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  aass  tthhee  MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeennttss  PPrroojjeecctt  ffuunndd..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
tthhiiss  pphhaassee  ccaann  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  22000077..    EElllliiss  oouuttlliinneedd  PPhhaassee  IIII  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  eexxppllaaiinniinngg  tthhaatt  tthhee  
CCiittyy  CCoouunncciill  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  oorrddeerr--iinn  tthhee  wwaallkk  aaffffeeccttiinngg  tthhiirrtteeeenn  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss..    AAffffeecctteedd  
pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  wwoouulldd  hhaavvee  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ttoo  iinnssttaallll  tthhee  wwaallkk..    AAfftteerr  tthhaatt  ttiimmee,,  iiff  tthhee  wwaallkk  
iiss  nnoott  ccoonnssttrruucctteedd,,  tthhee  CCiittyy  wwiillll  lleett  aa  pprroojjeecctt  aanndd  aasssseessss  tthhee  ccoosstt  ooff  pprroojjeecctt  ttoo  tthhee  bbeenneeffiittiinngg  
pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss..    AAggaaiinn,,  EElllliiss  rreeiitteerraatteedd  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  ccaann  nnoott  aasssseessss  aannootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  eennttiittyy  
aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  CCiittyy  wwiillll  iinnccuurr  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn..    EElllliiss  eessttiimmaatteedd  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  
sseeccoonndd  pphhaassee  aatt  $$8822,,990000  aanndd  pprrooppoosseedd  aa  ffuunnddiinngg  ssoouurrccee  aass  tthhee  MMiisscceellllaanneeoouuss  IImmpprroovveemmeennttss  
PPrroojjeecctt  ffuunndd..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  sseeccoonndd  pphhaassee  ccaann  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  iinn  22000088..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  
AAllddeerrmmaann  HHaaddccoocckk,,  EElllliiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ssttaaffff  vviissiitteedd  wwiitthh  tthhee  aaffffeecctteedd  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  aanndd  oonnllyy  
oonnee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ssiiddeewwaallkk  iinnssttaallllaattiioonn  pprroojjeecctt..    HHee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  CCiittyy  
CCoouunncciill  ccaann  oorrddeerr--iinn  tthhee  wwaallkk..    AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  wwoorrnn  ppaatthh  oonn  tthhee  nnoorrtthh  ssiiddee  
ooff  ssttrreeeett  ooppeerraatteess  ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  tthhee  ssoouutthh  ssiiddee  ooff  tthhee  ssttrreeeett..    OOllssoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  nnoorrtthh  iiss  
aa  uuttiilliittaarriiaann  ppaatthh,,  wwhhiillee  tthhee  ssoouutthh  ssiiddee  iiss  uusseedd  bbyy  tthhee  rreeccrreeaattiioonnaall  wwaallkkeerr..    EEllkkiinnss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
tthhee  SSeenniioorr  CCeenntteerr  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aaffffoorrdd  tthhee  aasssseessssmmeenntt  aanndd  wwiillll  aappppeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  CCoouunncciill  
rreeqquueessttiinngg  rreelliieeff..    OOllssoonn  moved, second  bbyy  BBrroowwnn  ttoo  ddiirreecctt  ssttaaffff  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  CCaannyyoonn  
LLaakkee  DDrriivvee  ssiiddeewwaallkk  iimmpprroovveemmeennttss  aass  oouuttlliinneedd..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd.. 

moved, second
 

  
AAtt  1100::5500  AA..MM..  AAllddeerrmmaann  HHaaddccoocckk  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg..  

2 
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GGrroosszz  rreeppoorrtteedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  AADDAA  uuppggrraaddeess  ffoorr  tthhee  CCiittyy  //  SScchhooooll  AAddmmiinniissttrraattiioonn  CCeenntteerr  
rreessttrroooommss  aanndd  tthhee  hhaannddiiccaapp  rraammpp..    HHee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aallssoo  aa  nneeeedd  ttoo  rreemmooddeell  tthhee  
ppooddiiuumm  iinn  tthhee  CCiittyy  //  SScchhooooll  bbooaarrdd  rroooomm  ttoo  mmaakkee  iitt  AADDAA  aacccceessssiibbllee  aanndd  rreeqquueesstteedd  ffuunnddiinngg  iinn  tthhee  
aammoouunntt  ooff  $$22,,330000  ffrroomm  CCoonnttiinnggeennccyy..    GGrroosszz  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
rreemmooddeell  wwiillll  bbee  sshhaarreedd  bbeettwweeeenn  tthhee  CCiittyy  aanndd  tthhee  SScchhooooll  DDiissttrriicctt;;  aanndd  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  sspplliitt  iiss  6600  
//  4400..    GGrroosszz  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  rreessttrroooomm  rreemmooddeell  wwoouulldd  bbee  22000088  aanndd  rraammpp  rreemmooddeell  wwoouulldd  bbee  
22000099..    RReessppoonnddiinngg  ttoo  aa  qquueessttiioonn  ffrroomm  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  GGrroosszz  oouuttlliinneedd  tthhee  ppooddiiuumm  rreemmooddeell  tthhaatt  
wwoouulldd  bbee  wwhheeeellcchhaaiirr  aacccceessssiibbllee..    CChhaappmmaann  moved, secondmoved, second  bbyy  OOkkrreeppkkiiee  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  AADDAA  ppooddiiuumm  uuppggrraaddee  ttoo  tthhee  JJuullyy  2200,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ttoo  aallllooww  ssttaaffff  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  llooookk  aatt  ooppttiioonnss  ttoo  mmaakkee  bbeetttteerr  aanndd  AADDAA  
ffrriieennddllyy..    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  
PPrreessttoonn  aasskkeedd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttoo  aaddoopptt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  PPllaann..    AAllddeerrmmaann  
CChhaappmmaann  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  lliikkee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  gguuiiddeelliinneess;;  aanndd  iiff  aaddoopptteedd,,  
ccoommee  bbaacckk  ttoo  aappppllyy  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ttoo  tthhee  55--YYeeaarr  ppllaann..    PPrreessttoonn  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  55--YYeeaarr  PPllaann  
ccaann  bbee  aaddjjuusstteedd  aatt  aannyy  ttiimmee  aafftteerr  iitt  iiss  aaddoopptteedd..    JJoohhnnssoonn  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  rrooooff  rreeppllaacceemmeenntt  pprroojjeecctt  
bbee  iinnccrreeaasseedd..    LLiibbrraarryy  DDiirreeccttoorr  CChhaappmmaann  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  lliibbrraarryy  aaccoouussttiiccss  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppllaann  
iinn  22000088..    CCoollee  ssuuggggeesstteedd  tthheerree  bbee  aa  lliinnee  iitteemm  iinn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  PPllaann  ffoorr  AADDAA  
UUppggrraaddeess..    IItt  wwaass  ssuuggggeesstteedd  FFiirree  SSttaattiioonn  ##77  bbee  mmoovveedd  ttoo  22000099  aass  tthheerree  iiss  nnoo  llaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  
iinn  tthhee  nnoorrtthheeaasstt;;  aanndd  bbeeccaauussee  tthhee  uuttiilliittiieess  aanndd  ssttrreeeettss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd..    CChhaappmmaann  
moved, secondmoved, second  bbyy  BBrroowwnn  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  PPllaann  bbyy  aaddddiinngg  tthhee  lliibbrraarryy  
aaccoouussttiiccss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$9955,,000000;;  CC//SSAACC  AADDAA  uuppggrraaddee  ffoorr  rraammpp  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$1188,,000000;;  
CC//SSAACC  AADDAA  uuppggrraaddee  ffoorr  rreessttrroooommss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$2211,,000000..    FFrriieennddllyy  aammeennddmmeenntt  wwaass  ooffffeerreedd  
bbyy  EEllkkiinnss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  BBuuiillddiinnggss  55--YYeeaarr  PPllaann  22000099--22001122  aatt  tthhee  JJuullyy  2200,,  22000077  
CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee..    UUppoonn  aa  vvoottee  bbeeiinngg  ttaakkeenn  oonn  tthhee  mmoottiioonn  aass  aammeennddeedd,,  mmoottiioonn  
ccaarrrriieedd..  
  
AAtt  1111::3388  AA..MM..  AAllddeerrmmaann  OOllssoonn  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
CChhaappmmaann  mmoovveedd,,  sseeccoonndd  bbyy  BBrroowwnn  aanndd  ccaarrrriieedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess  ffoorr  CCaappiittaall  
IImmpprroovveemmeennttss  PPrrooggrraamm  ((CCIIPP))  ttoo  tthhee  JJuullyy  2200,,  22000077  CCaappiittaall  IImmpprroovveemmeennttss  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  1122::0011  PP..MM..;;  aanndd  iitt  wwaass  nnootteedd  tthhee  nneexxtt  
sscchheedduulleedd  mmeeeettiinngg  iiss  JJuullyy  2200,,  22000077  aatt  1100::0000  AA..MM..  iinn  tthhee  CC//SSAACC  33rdrd  FFlloooorr,,  WWeesstt  CCoonnffeerreennccee  
RRoooomm..  
  


