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Brala si peníze Zpokl?ďly
afalšovála účetnídoklady
Matc#rá školka v Hroběicích (velký snÍmek)
MARTIN roŠŤÁt

Hrobčice - V mateřské škol_
ce v HrobčicÍch se zřejmě

dál firnguje. Zpronevěra nemá na
srolrv iliv.viera šly děti normál

ckízku.(maIý

kradlo' Účetni údajně vzalaz

ookladnv 49 tisic a skrze zfalsované óaragony si měla při_
hrát do švékapsy zajeden rok
dďších asi 180tisíc korun. Po
ukazuje na to ďespoň audit,

který si nechďa vypracovat
obec HrobčÍc'e.FinančnÍne
srovnďosti v hospodďení

mateřské školy prošetřují na
oodnět starostky obce Hrob8ice u BÍliny Jany Syslové po
licisté. ,,T?estni oznámení bylo podiino v červnu loňského
roku. Vyšetřování nebylo ješ_
tě ukončeno. PřÍpad je řeŠen

iako zpronevěra, trestní sazie o-d 1 roku do 5let," řekl

"ba

důvei teplické policie

Da-

niel VÍtek.

Policie jiŽ přeďstavitelům

isou falešné arazítka vypadaji

jako fatza' Jsou přilofuny doklady, které jsou upraveny

opaťóvaným přepisem. Jedná
v celkosledkv forenzního auďitu. Vy_ só o pokladní doklady
konkorun,"
411
1Bo
výsi
vc
finanční
plývaji z něj nemďé
iiňit<ý. Audit mapovď období statu'ie dále audit' jiného ve
Ruaitori kromě
tet 2ó09 a 2010. ,,Nebyly účtonehospovánv do ookladny částky vy- zprávé uvádějí, Že
na
trirané od rodičů_ ptijaté zá- dárně bylo otganizaci
vebyla
která
účetni,
rnzdách
ko_
500
výši
ve
lohv na stravné
veďoucí kurun na dítě. DoŠIo k zakrytÍ ne_ dena zároveňjako
rrynaloŽeno 320
ročně
pochvně.
do
hotovosti
odvedené
,,Zjistili jsme, Že
kladny," píšese například v tisic korun.
panÍ účet_
práce,
kterou
obsah _organizaci
závěrěčné zprávě auditorů.
pro
vykonávďa,
ní
na
schodek
Je zde Wčíslen
pokladně 49 093 korun, na k1e_ se ďá pořídit za 70 tisÍc korun
mzdách a
rý -obce,wslaná
iako prvni upozornila účet_ ročně. Školka ďe na
393
vynaloŽila
ročně
oďvodech
kontrolu
na
ni
starostka
starostkou. Její oďhad tak au- tisíc korun," řekla
ďitor potwdil. ,,U přiložených Jana Syslová.
Poďe forenzního auďitu je
paragbnů máme podezření, že

obce umoŽnila zveřejnit vý_

bude
za hospodďení mateřské ško- řÍm. Že i zastupitelstvo
přepři
obezřetnějŠí
určitě
jeho
účet_
v
z'obrazeni
Iv a zá
pro_

nictr a finančnÍch rnýkazech
odpoválný statutární orgán

rozdělovánÍ veřejných

orsanizace, jÍmŽ je ředitelka.

středků, " řekla Jana Syslová a
dodďa: .'Chci rodiče ubezpe-

isou průkazná. Čekala bych' Že

du tohoto zaŤizení bezpro-

svoii osobnÍ odpovědnost. Za-

Interní ekonomická

rostka Syslová.

ní, óe jich osobně nijak nedo_

péči
oĚec je zřizovatelem Školky. čit, Ževpro#amu školky,
n acti a všem, co se jich v cho_
v.
hospodďení
..PochybenÍ

ieaiňIta sxolky z toho vyvodÍ
tÍn se tak nestalo," sdělila

sta_

Redakce včera školku v
Hrobčicíchnavštívila. Vyjá'

středně dotýká, se nic nemění'
záJeŽi-

tost. která odhďila pochybe_

tkne."
Pracovnice, která ve školce

jiŽ z
rlřeni ředitelky Šárky Pro- pracovala jako účetnÍ, část
uhradila
a
odešIa
iunkce
cházkové se jí nepodařiio zísfinančního
kat, protoŽe podle vychovate- orověřovaného
schodek v
resPektive
u,
irnit
do_
na
Iek'ió celý tento týden
tisíc
Mobi]nÍ telefon měla pokháně v'řádu ďesítek
volóné.
včera vypnutý. ,,ZjiŠtěnéskutečnosti mě samozřejmě vu-

bec netěši. Do budoucna vě'

korun.

Auďit školky přišel obec

zhruba na

46

tísic korun.

