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1.1  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2  

zvolilo vedení městské části  
 
V pátek 7. listopadu 2014 se v zasedacím sále ÚMČ Praha 2 konalo ustavující 
zasedání zastupitelstva městské části, o jehož složení rozhodli voliči v říjnových 
komunálních volbách. Nově zvolení zastupitelé Prahy 2 složili slavnostní slib a 
zvolili vedení městské části.  
 
V čele městské části Praha 2 zůstává i v dalším funkčním období dosavadní starostka 
Jana Černochová, která byla zvolena 23 hlasy z celkového počtu 35 zastupitelů. Hned 
po svém zvolení uvedla: „Děkuji všem, kteří mě zvolili, ale i těm, kteří mě dnes nevolili. 
Jako starostka městské části budu vždy usilovat o hledání konsensu nejen v rámci 
koalice, ale i s opozicí. Tak, jak jsem se o to snažila i v minulosti. Doufám, že budeme 
pokračovat v dobrých vztazích.“  
 
Nově ustavené zastupitelstvo schválilo devítičlennou radu městské části ve složení:  
starostka   Jana Černochová (ODS) 
 
zástupci starostky Václav Vondrášek (ODS) 

Jana Duchková (TOP 09)  
            Michaela Mazancová (OSB)   

 
radní, uvolnění členové ZMČ Alexandra Udženija (ODS)  
                                                   Michael Grundler (TOP 09)  
 
radní, neuvolnění členové ZMČ Jan Korseska (ODS) 

Martin Víšek (TOP 09) 
Jaroslav Šolc (OSB) 

 
Zastupitelé také rozhodli o tom, že dalším uvolněným členem ZMČ bude předseda 
majetkového výboru, jímž byl zvolen Jan Recman (ODS). Dále zvolili předsedy 
finančního výboru – Jan Kolář (hnutí ANO 2011) a kontrolního výboru – Michal Uhl 
(Zelená pro Prahu 2). 
 
Koaliční smlouvu o společném řízení městské části podepsali zástupci ODS, TOP 09 a 
OSB (Občané za spokojené bydlení) ve čtvrtek 6. listopadu 2014. Tyto strany získaly 
v komunálních volbách největší důvěru voličů – ODS má nyní v zastupitelstvu 
s 25,28 % obdržených hlasů 11 mandátů, po šesti mandátech mají TOP 09 s 15,29 % 
hlasů a OSB se 14,98 % hlasů. V řadách opozice zasedne sdružení ANO 2011 s pěti 
mandáty (13,4 % hlasů), Zelená pro Prahu 2 se čtyřmi mandáty (11,39 % hlasů) a 
ČSSD se třemi mandáty (7,49 % hlasů). 
 
Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2. 
Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, 
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