Strengths/Silné stránky
krátká dojezdová vzdálenost do městských aglomerací
stabilní stav počtu obyvatel
Aktuálně zpracovaný územní plán 12/2012
Dostatek vhodných ploch k rozvoji podnikání
Občanská vybavenost obce
Kulturní a informační středisko
Volnočasové aktivity mládeže a dětí
Technický areál - komunitní kompostárna obce
Obecní sběrný dvůr s tříděním odpadu
Stabilizovaný úřad
Jisté daňové příjmy
Dostupnost pro IZS
Tlumačovské noviny
Firmy stabilizované v regionu
Nabídka pracovních míst
kvalitní předškolní a mimoškolní zařízení ( MŠ, ZUŠ)
Dostupnost základních zdravotnických služeb
Vyřešena technická infrastruktura v obci
Kvalitní sociální služby (DPS)

Weaknesses/Slabé stránky
Minimalizace možnosti rozvoje (PPO, R55, železnice)
Sociální situace: sociálně patologické jevy
Sál pro kultur.a jinou činnost, nenastupuje mladá generace
Chybí kvalitní stravovací a ubytovacích zařízení
Obec není pro turistický ruch zajímavá
Větší část zaměstnaných občanů do práce dojíždí mimo obec
Opotřebovaný technický stav původní kanalizace
Startovací byty
Služby pro občany (např.čistírna, oprav obuvi apod.)
Značné množství polních cest v rozsáhlém katastru
Nedostatek finančních prostředků
Nevybudovaná PPO obce
Malá připravenost (PD) na dotační tituty a stím související kofinancování
Pracovní příležitosti
Kapacita parkovacích ploch
Možnost volnočasových aktivit pro mladou generaci
Podmínky pro podnikání
Neřešení potřeb lokality Skály
nedostatečná kapacita míst v MŠ
Zajištění finančního krytí investičních akcí
Vzrůstající zaplevelení - tlak invazních druhů rostlin
Nedostatky v komunikaci s občany - lokalita Skály
špatný technický stav chodníků, MK, ÚK

Opportunities/Příležitosti
Threats/Hrozby
Umístění obce na dopravních tepnách
Záplavové území na katastru obce
Využití ploch k podnikání - noví podnikatelé, pracovní příležitosti a zdroj užívání
příjmů návykových látek, nezaměstnanotst a s tím spojený nárůst sociálně slabých občanů
Napojení na páteřní cyklostezku podél Moravy
Plochy k rozvoji obce v soukromém vlastnictví
Tradice koní a hypoturistika
zánik služeb v obci - krach živnostníků
Snížení běžných výdajů, prodej nepotřebného majetku
Zhoršení dopravní obslužnosti obce
Členství v MAS JH, družba s obcí Ďanová
růst cen energií
blízkost větších městkých aglomerací
dopravní zátěž nákladní dopravou
vícezdrojová dotační politika (stát, EU, kraj)
Zvyšování cen za likvidaci odpadu
Baťův kanál
Nárust trestné činnosti, odsunutí stavby PPO
stárnutí populace, nárůst potřeb soc. služeb
Nevyřešené majetko-právní vztahy v areálu Agrotonz

